
  

Schoolbrief 1 september schooljaar 2019-2020 
 

Belangrijke data: 
1 sept. Juf Kim jarig 

3 sept. Luizencontrole 

6 sept. Juf Esther jarig 

11 sept. Algemene ouderavond en Kanjertrainingsavond 

13 sept. Mad Science show 

17, 18, 19 en 20 sept. Startgesprekken 

24 sept. Juf Malou jarig 

 

Voorwoord 
Beste ouder(s)/verzorger(s), We zijn het nieuwe schooljaar goed gestart. Komende 

weken staan helemaal in het teken van kennismaken met elkaar. De gouden weken van 

de Kanjertraining. In alle groepen worden er deze en komende week spelletjes gedaan, 

samen gesproken en samen gedeeld om elkaar goed te leren kennen en er een fijn jaar 

van te maken. Wij hebben er zin in!  

Namens team van De Zevensprong 

Richard Kwak 

 

Gymrooster 
Groep 3   woensdag                                                        

Groep 4   donderdag en vrijdag 

Groep 5   woensdag en vrijdag 

Groep 6   vrijdag 

Groep 7   dinsdag en vrijdag 

Groep 8   maandag en vrijdag 

                                                                                       

 

Bellen in de ochtend  
De bel gaat ’s ochtends om 08.25 uur. Alle kinderen gaan dan naar binnen. Om 08.30 

moeten alle kinderen in de klas zijn, zodat we op tijd kunnen starten met de les. Zorgt 

u er alstublieft voor dat de kinderen op tijd op school zijn. 

 

 

 

 

http://www.zevensprong.nu/


Doelen jaarplan 2019-2020 

Dit schooljaar 2019-2020 hebben we op de Zevensprong de onderstaande doelen. Deze 

punten zijn vastgelegd in het jaarplan waarvoor we instemming vragen bij de MR van de 

school. 

- Vaststellen visie op de toekomst van het onderwijs op de Zevensprong 

- Taal staat centraal (aanbod woordenschat onderwijs, aanbod voor leerlingen die meer         

   uitdaging nodig hebben, verdere implementatie nieuwe methode begrijpend lezen) 

- Eigenaarschap van leerlingen vergroten  

- Doorgaande lijn samenwerking kinderdagverblijf verder versterken 

- Aanbod voor kleuters verder verscherpen door te werken vanuit de leerlijnen van  

   Parnassys 

- PARRO app van Parnassys in gebruik nemen om ouderbetrokkenheid te vergroten 

- Leerlingenraad oprichten om medezeggenschap van leerlingen te verhogen. 

- Leerlijn voor ICT opstellen 

- Inzetten van I-pads bij de kleuterbouw 

- Oriëntatie op nieuwe methode rekenen 

 

Wet AVG (privacywet) 
U kunt te allen tijde wijzingen met betrekking tot het wel of niet plaatsen van 

beeldmateriaal op onze website/ sociale media doorgeven aan de administratie van de 

Zevensprong. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E-mailadressen  
Elke groep heeft een e-mailadres. Dit mailadres is toegankelijk voor alle leerkrachten 

van de desbetreffende groep. Ook berichten van en naar de klassenouders gaan via dit 

adres.  

Aan de groepsmail zijn wel een aantal voorwaarden gekoppeld:  

- het is voor communicatie met ouders en leerkrachten  

- het gaat hier om korte en zakelijke feitjes  

- gevoelige zaken willen we graag mondeling bespreken  

- ziekmelding alleen telefonisch  

 

groep 1-2a@zevensprong.nu  

groep 1-2b@zevensprong.nu  

groep 1-2c@zevensprong.nu 

groep3@zevensprong.nu  

groep4@zevensprong.nu                                        

groep5@zevensprong.nu  

groep6@zevensprong.nu 

groep7@zevensprong.nu 

groep8@zevensprong.nu  

Mailadres directie: r.kwak@veluwseonderwijsgroep.nl  

Mailadres administratie: administratie@zevensprong.nu  

Mailadres intern begeleider: zevib@veluwseonderwijsgroep.nl  

Medezeggenschapsraad: zevmr@veluwseonderwijsgroep.nl  

Ouderraad: zevor@veluwseonderwijsgroep.nl 

 

Zevensprongshow 

Vorig schooljaar zijn er Zevensprongshows geweest die heel leuk waren en waar 

kinderen en ouders erg van hebben genoten. We merken echter ook dat we als school 

de behoefte hebben om het wat kleinschaliger aan te pakken. Om die reden gaan we 

vier kleinere Zevensprongshows houden: 

één voor groep 1/2  

één voor groep 3 en 4 en eerste opvang klas 

één voor groep 5 en 6  

één voor groep 7 en 8 

Dit betekent dat elke jaargroep één keer per schooljaar meedoet met een show. Alle 

kinderen zijn tijdens alle vier de shows aanwezig. Qua ouders zijn alleen de ouders 

welkom van wie de eigen kinderen optreden. 
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Mad Science Show 

Het is bijna zo ver:  Een gekke professor van Mad Science komt binnenkort een 

spectaculaire science show geven op school!    

Na deze leuke & leerzame sensatie kunnen de leerlingen van groep 3 t/m 8 zich 

inschrijven voor onze naschoolse wetenschap en techniek cursus.   

Dit jaar gaan we aan de slag met Natuurlijke Natuurkunde! Tijdens de 6-weekse cursus 

staat elke week een ander thema centraal, met lessen over licht en geluid, 

magnetisme, scheikunde, en optische illusies.   

Of Dat het neit uit mkaat in wlkee vloogdre de ltteers in een wrood saatn, als de eretse 

en de ltaatse ltteer maae op de jiutse patals saatn.  

Nu al nieuwsgierig? Kijk voor een overzicht van data en tijden op onze website 

nederland.madscience.org en klik op inschrijven.  

Kosten: €69,50 per kind.   

Kids College Apeldoorn 

KCA verzorgt op 24 zondagmiddagen per jaar gastlessen waarin telkens een ander 

beroep centraal staat. Van webdesigner tot politieagent, van automonteur tot 

cameraman: kinderen komen op plaatsen waar ze anders niet zouden komen. Het 

(gratis) programma is bedoeld om het zelfbewustzijn en het zelfvertrouwen van 

kinderen te vergroten. Verleg je grenzen, weet wat je waard bent, laat jezelf zien! 

We starten ons programma op zondag 6 oktober. Er is nog plaats voor kinderen uit 

groep 7 en groep 8!  

Voor meer informatie: zie onze website www.kidscollegeapeldoorn.nl of mail met 

Patricia Wentzel, info@kidscollegeapeldoorn.nl 

 Met hartelijke groeten, 

 P. (Patricia) Wentzel 

Projectcoördinator Kids College Apeldoorn 

 

Deventerstraat 54 

7321 CA  Apeldoorn 
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Even voorstellen…………..  

Mijn naam is Fleur Peters. Ik ben 19 jaar en woon in Eerbeek. Ik zit in mijn tweede jaar 

van de opleiding pedagogiek aan de HAN in Nijmegen. 

Ik ga stage lopen bij juf Esther en zal groepjes kinderen of individuele leerlingen 

begeleiden uit verschillende groepen, m.n. op gedrag. Ook zal ik bij oudergesprekken 

zijn die Esther voert, uiteraard altijd in overleg met u. Op de vrijdag zal juf Kim mij 

begeleiden. Ik kijk er erg naar uit. 
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