
 

 

Nieuwsbrief 2 schooljaar 2019-2020 

 

Belangrijke data: 
2 okt. Start Kinderboekenweek 

3 okt. Juf Susan jarig 

5 okt. Dag van de leerkracht 

6 okt. Juf Romy jarig 

7 okt. PO/VO avond voor groep 8 

8 okt. Brandoefening 

8 okt. 14.00 uur: Kijkmiddag groep 3 t/m 8 

9 okt. Open dag Primair Onderwijs 

17 okt. 13.15 uur: Zevensprongshow groep 5 en 6 

18 okt. Studiedag: leerlingen vrij 

19 okt. Meester Richard jarig 

20 okt. Juf Fleur jarig 

21 t/m 25 okt. Herfstvakantie 

29 okt. Luizencontrole 

Voorwoord                                                         
Afgelopen maand was er een geslaagde ouderavond van de stichting Kanjertraining. We 

willen hierbij alle ouders bedanken die bij deze avond aanwezig waren. Ook komende 

maand staan er weer diverse activiteiten op het programma voor ouders zoals een 

koffiemoment waarbij informatie gegeven wordt over leerplicht en een open dag. Voor 

de kinderen staat de kinderboekenweek centraal in de maand oktober om zo het belang 

van lezen en leesplezier centraal te stellen. Heel veel plezier gewenst tijdens het lezen 

van de nieuwsbrief. 

Namens team van De Zevensprong 

Richard Kwak 

Koffiemoment ouders met afdeling Leerplicht    
Vorig schooljaar hebben we tijdens een koffiemoment stichting Leergeld uitgenodigd om 

ouders te informeren over wat stichting Leergeld doet en waar nodig vragen te 

beantwoorden. Ook dit jaar zullen we tijdens koffiemomenten instanties uitnodigen om 

ouders in de gelegenheid te stellen hiermee kennis te maken. Op donderdag 3 oktober 

om 08.30 uur is er een koffiemoment voor ouders in de teamkamer. Hierbij zal Joke 

Jurriëns van de afdeling leerplicht Apeldoorn aanwezig zijn om u te informeren over 

leerplicht. Tijdens deze voorlichting wordt u ook in de gelegenheid gesteld om vragen te 

stellen. Voor dit koffiemoment is het wel wenselijk om te weten of er mensen komen en 

hoeveel. Daarom wil ik u vragen, mocht u belangstelling hebben, een mail te sturen 

naar directie@zevensprong.nu Alvast bedankt en voor wie gaat veel plezier gewenst. 

http://www.zevensprong.nu/


Breng– en haaltijden                                          
Omdat we constateren dat er met enige regelmaat kinderen ‘s ochtends te vroeg op 

school komen, willen we nog weer eens even de regels omtrent de schooltijden onder 

ieders aandacht brengen. Vanaf 08.15 uur zijn er leerkrachten op het plein om toezicht 

te houden. Vóór 8.15 uur worden de kinderen dus niet op school verwacht. De kinderen 

van de eerste opvang klas mogen vanaf 8.15 uur de klas in. De kinderen uit de andere 

groepen blijven buiten op het plein. Om 08.25 uur gaat de bel. Op dat moment mogen 

de kinderen in groep 1/2 met hun ouders naar binnen. De kinderen van groep 3 t/m 8 

gaan onder begeleiding van de leerkracht naar binnen toe om hun jas en tas op te 

hangen en de klas binnen te gaan. Wij vragen u vriendelijk erop toe te zien dat uw kind 

niet te vroeg naar school vertrekt en dat u uw kind (eren) niet voor 08.15 uur bij school 

afzet in geval ze naar school worden gebracht. 

Intensieve taalklas  (ITK) voor kleuters en 

eerste opvang klas voor nieuwkomers (EOK) 

Om u een goed beeld te geven over het verschil tussen de intensieve taalklas voor 

kleuters en de eerste opvang klas, geven wij u hieronder informatie. 

 

Intensieve taalklas voor kleuters (ITK) 

De taalklas voor kleuters is voor kleuters die onderwijs volgen op De Zevensprong. 

Deze leerlingen zitten in groep 1/2A, 1/2B of 1/2C en hebben moeite met taal. 

Leerlingen die in aanmerking komen voor de taalklas voor kleuters gaan op woensdag 

en donderdag naar de taalklas. Hier krijgen de leerlingen extra begeleiding in een kleine 

groep. Er wordt veel geoefend met taal door samen te spelen praten en lezen. De 

Intensieve Taalklas heeft een eigen leerkracht, die een deel van de week op school is. 

Dit is Linda van Lohuijzen. Zij heeft een eigen lokaal in het gebouw. Linda werkt samen 

met de eigen leerkracht van de betreffende leerlingen. Zij weten van elkaar precies wat 

zij doen in de klas en ze weten precies wat de leerlingen leren. De begeleiding in de 

intensieve taalklas past bij de lessen die op school en in de klas van de leerlingen 

gegeven worden. 

 

Eerste opvang klas voor nieuwkomers (EOK) 

Nieuwkomers zijn leerlingen van 7 tot en met 12 jaar die de Nederlandse taal niet of 

nauwelijks beheersen. Een aantal van hen heeft al wel leren lezen en schrijven in hun 

eigen taal. Het niveau van de leerlingen met betrekking tot het beheersen van de 

Nederlandse taal verschilt dus sterk. Als het kind minder dan een jaar onderwijs in 

Nederland heeft gevolgd, wordt het kind aangemeld bij de eerste opvang voor 

nieuwkomers. Een kind krijgt een jaar lang full- time les in de eerste opvang klas. Deze 

eerste opvangklas voor nieuwkomers is gekoppeld aan basisschool De Zevensprong. 

Zodra de leerlingen de Nederlandse taal op een bepaald niveau hebben ontwikkeld, 

stromen ze uit naar de school waar ze zijn aangemeld. 

 

Verkeerssituatie 
 

In verband met de veiligheid vragen we u uw auto ruimer van de school te parkeren. 

Dit betekent dat u niet voor de school maar ook niet bij de dichtstbijzijnde 

parkeerplaatsen bij de flats mag parkeren. 

De gemeente is voornemens de verkeerssituatie te wijzigen. De MR en directie zijn 

volop in contact met de gemeente over de te nemen maatregelen. 

 

 



 

Kinderboekenweek van 2 t/m 13 oktober 
 

Het thema is dit jaar: Reis mee! 

We hopen op 2 oktober op droog weer, zodat we de kinderboekenweek buiten kunnen 

openen.  

De kinderen kunnen dan vooraan bij het podium gaan zitten en kunt u ook nog een 

glimp opvangen. Wanneer het regent openen we binnen, en kunt u er als ouders helaas 

niet bij zijn. 

We oefenen niet alleen het lied en het dansje. Er komt ook een voorleeswedstrijd. de 

voorrondes zijn in de klas en de finalisten lezen tijdens de zevensprongshow voor. 

(alleen voor onze leerlingen) Door een jury wordt bepaald wie er de voorleeskampioen 

van 2019 wordt. 

In de klassen zullen allerlei activiteiten rondom verschillende boeken plaatsvinden.  

We gaan er een mooie reis naar 'Boekenland' van maken. 

 

Kinderboekenweekfeest CODA  
 

Al jaren organiseert CODA het Kinderboekenweekfeest, een geweldig feest voor 

kinderen van 6 tot en met 12 jaar rond een jaarlijks wisselend thema dat in de 

Kinderboekenweek gevierd wordt. Dit jaar heeft het Kinderboekenweekfeest plaats op 

zaterdag 5 oktober; het thema is ‘Vervoersmiddelen: reis mee!’ 

Traditiegetrouw wordt ook altijd het Apeldoorns Uiltje uitgereikt aan de winnaar van het 

beste kinderboek. Deze winnaar is gekozen door Apeldoornse scholieren, in het 

verlengde van de Apeldoornse Kinderjury die onze afdeling Educatie bij de scholen 

uitzet. 

  

Tijdens dit Kinderboekenweekfeest willen we kinderen kennis laten maken met de 

auteurs achter de boeken die ze zo graag lezen of willen we ze juist triggeren om deze 

boeken te gaan lezen. Het programma van deze dag staat dan ook in het teken van 

voorstellingen en workshops door verschillende schrijvers en een illustrator; daarnaast 

zijn er ook tal van uiteenlopende knutsel-, doe-, lees- en beleefactiviteiten in het teken 

van het thema Reis mee! Het is een interactief programma waarmee we kinderen door 

beleving prikkelen om met taal aan de slag te gaan. 

  

De feestelijke opening wordt verzorgd door Tosca Menten met een muzikale Dummie de 

Mummie voorstelling; André Kuipers sluit de dag op een bijzondere wijze af met een 

voorstelling waarin hij meer vertelt over het beroep van astronaut en wat daar allemaal 

bij komt kijken. Meer informatie over het programma en de kaartverkoop is te lezen 

op www.coda-apeldoorn.nl/feest 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.coda-apeldoorn.nl/feest
http://www.coda-apeldoorn.nl/feest


 

MR info 
 

Vorige week hebben wij de eerste MR vergadering van dit schooljaar gehad. In een 

nieuwe samenstelling gaan we verder met de zaken waar we vorig 

schooljaar zijn gebleven. 

De directie heeft ons bijgepraat over een aantal ARBO technische onderwerpen en een 

plan van aanpak om een aantal zaken op dit vlak te verbeteren. Ook hebben we met 

elkaar gesproken over de visie van de Zevensprong die het team met elkaar heeft 

opgesteld. Verder is er instemming verleend voor het jaarplan voor het komende 

schooljaar. 

Voor de komende bijeenkomst staan oa de volgende onderwerpen op de agenda: 

- Gezondheid kinderen bij het gebruik van digitale leermiddelen 

- Wendagen voor nieuwe leerlingen 

- Verkeersveiligheid rondom school 

 

Mocht u over deze onderwerpen iets willen opmerken of vragen, of mocht u via de MR 

andere onderwerpen willen bespreken, dan hopen we dat te vernemen via mail 

(zevmr@veluweonderwijsgroep.nl) of spreek een van ons aan op het schoolplein. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

De MR 

 

 

Mad science show 
 

De leerlingen van groep 3 t/m 8 kunnen  zich nog steeds inschrijven voor onze 

naschoolse wetenschap en techniek cursus. 

 

Dit jaar gaan we aan de slag met Natuurlijke Natuurkunde! Tijdens de 4-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. 

 

Nieuwsgierig? Kijk voor een overzicht van data en tijden op onze website 

nederland.madscience.org en klik op inschrijven. 

Kosten: €49,50 per kind. 

 

 

http://nederland.madscience.org/


 

Gymschoenen kleuters 
 

Wilt u uw kleuter gymschoenen meegeven als u dat nog niet heeft 

gedaan.  
De gymschoenen blijven op school in een gymtas. 

 

Stagiaire groep 1-2C 

 
Beste ouders, 

Ik ben Joanne Klokman en ben 16 jaar. 

Vorig jaar zat ik op het Veluws College Mheenpark in Apeldoorn en deed 

vmbo tl. Ik zit nu op ROC Aventus in Deventer. Ik zit nu in het eerste 

jaar op de opleiding onderwijsassistent en ik doe niveau 4. Ik doe deze 

opleiding, omdat ik het enorm leuk vind om kinderen iets te leren. Zelf 

leer ik ook  veel van kinderen. Ik wil later docent worden op het 

middelbaar onderwijs of bij kinderen met een beperking, dus dan is een 

stage op een basisschool een goed begin. 

Mijn hobby's zijn paardrijden, voetballen en volleyballen. Ik geef 

paardrijles met één van mijn paarden. ik voetbal  en 

volleyballen doe ik af en toe met vrienden.  

Ik heb 3 paarden, 1 hond, 1 kat en 4 kippen. 

Ik woon in Apeldoorn en ben twee jaar geleden 

verhuisd vanuit Friesland. 

Ik kijk ernaar uit om stage te lopen op deze school en heb er erg veel zin in! 

Met vriendelijke groet, 

Joanne Klokman 

 

 
 

 

 
 

http://www.zevensprong.nu/

