
  

Nieuwsbrief 3 schooljaar 2019-2020 
 

Belangrijke data: 
6 nov. Stakingsdag: alle leerlingen vrij 

13 nov. 8.30 uur: Koffiemoment ouders 

20 nov. Studiemiddag: kinderen vanaf 12.00 uur vrij 

27 nov. ASK voorstelling groep 3 t/m 8 

 

Voorwoord 
Beste ouder(s)/verzorger(s),  

De herfst is inmiddels in volle gang; verkleurde bomen, bladeren op de grond en koudere 

nachten. In verschillende groepen wordt ook het herfstthema gebruikt.  

Komende maand hebben we weer een koffiemoment voor ouders met deze keer de 

jeugdverpleegkundige. Hierover leest u verder in deze nieuwsbrief meer.  

Ondanks wisselende berichtgeving vanuit de media, blijft de Zevensprong woensdag 

gesloten. Ik wil u bij deze hartelijk danken voor uw begrip, wij voelen ons hierin door u 

gesteund. 

Heel veel leesplezier gewenst. 

Vriendelijke groet, 

Richard Kwak 

 

 
Afgelopen vrijdag heeft u allemaal de uitleg op papier gekregen voor het in gebruik nemen 

van de Parro-app. 

Mocht er iets onduidelijk zijn, neem dan contact op met Ineke van de administratie 

(administratie@zevensprong.nu). 

 

Sint Maarten 
Het team van de Zevensprong en de ouderraad hebben besloten om geen Sint Maarten 

meer te vieren vanuit de school. Wij begrijpen dat u dit jammer vindt en het staat u 

uiteraard vrij om Sint Maarten op eigen initiatief te vieren. We wensen u hierbij heel 

veel plezier. Om toch een beetje aandacht aan Sint Maarten te schenken, ontvangen de 

kinderen op maandag 11 november bij het uitgaan van de school vanuit de ouderraad 

een snoepje. 

 

Aanmelden nieuwe leerlingen 
Zoals u weet hebben we de laatste jaren veel nieuwe leerlingen mogen verwelkomen. 

Meldt uw kind daarom op tijd aan. 
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Juf Jolijn gaat trouwen 
Op vrijdag 8 november trouwt juf Jolijn met Bennie. We wensen 

hen een fantastische dag toe en veel geluk voor de toekomst. 

 

 

Breng- en haaltijden 
Omdat in de vorige schoolbrief foutieve informatie stond nog even alles op een rijtje. 

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 blijven buiten op het 

plein. Om 08.25 uur gaat de bel. 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. De kinderen uit groep 1/2 mogen met hun 

ouder(s)/verzorger(s) vanaf 8.20 uur naar binnen. Omdat de leerkrachten om 8.30 uur 

willen starten vragen we u op tijd afscheid te nemen.  

Gevonden voorwerpen 

Onze bak met gevonden voorwerpen puilt inmiddels uit. Wij  

zouden het fijn vinden als u zou kunnen kijken of er dingen bij 

zijn die uw kind mist. Dit kan op dinsdag 5 november of 

donderdag 7 november. De gevonden voorwerpen liggen dan 

uitgestald in de centrale hal. De spullen die overblijven gaan 

daarna weg. 

Ouderportaal Parnassys  

Scholen houden de gegevens van leerlingen bij in een leerlingvolgsysteem. Dat is in de 

wet zo geregeld. Onze school gebruikt hiervoor het systeem van Parnassys. Het gaat 

om administratieve gegevens en informatie over de ontwikkeling van leerlingen. In het 

ouderportaal van Parnassys kunnen ouders de informatie over hun kind inzien. De 

Zevensprong werkt sinds januari 2019 met het ouderportaal. U heeft destijds een mail 

gehad met inloggegevens. Mocht dat niet het geval zijn, wilt u dan een mail sturen naar 

administratie@zevensprong.nu met als onderwerp “ouderportaal”. U ontvangt dan 

opnieuw de inloggegevens. 

Jeugdverpleegkundige 
Mijn naam is Madelon Splinter . Ik ben als CJG- jeugdverpleegkundige al jaren verbonden aan de 
Zevensprong. 
In Apeldoorn wordt de jeugdgezondheidszorg door het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) uitgevoerd. 
Ik ben het komende schooljaar regelmatig op school te zien en werk daarbij samen met mijn 
collega Mariëlle Haafkes (jeugdarts) en de doktersassistent. 

Gezondheidsonderzoek 
Alle 5 jarige en 11 jarige kinderen krijgen in dit schooljaar een uitnodiging thuis voor een 
gezondheidsonderzoek op het CJG bij mij of mijn collega. De CJG locatie is (meestal) dezelfde als 
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waar u ook op het consultatiebureau kwam toen uw kind jonger dan 4 jaar was. De 
gezondheidsonderzoeken worden dus niet meer (zoals vroeger) op school gedaan. 

Inloopspreekuur 
Ik houd in het komende schooljaar ook een paar keer een open inloopspreekuur op school. 
Hiervoor is een afspraak maken niet nodig. U bent van harte welkom om bij mij binnen te lopen 
met vragen over de ontwikkeling van uw kind, over het opgroeien en het opvoeden. Bijvoorbeeld 
met vragen over zindelijkheid, eten, slapen, gedrag, plagen/pesten. Ook wanneer u twijfels heeft 
over het gehoor of de ogen bent u van harte welkom. Ik kan zo nodig een (extra) gehoortest of 
ogentest doen. 
De inloopmomenten zijn op dinsdag 14 januari, 3 maart en 19 mei van 13.00 uur tot 14.00 uur. 
Over de exacte plek in de school wordt u nog geïnformeerd. 

Op afspraak 
Naast het inloopspreekuur is het ook mogelijk om een afspraak te maken met mij op het CJG, 
wanneer u vragen heeft over de ontwikkeling, opgroeien of opvoeden. Ik denk graag met u mee en 
kan u adviseren of doorverwijzen naar jeugdarts of pedagogen van het CJG. Voor het maken van 
een afspraak kunt u bellen met het CJG (055-3578875) of een mail aan mij sturen. 

Koffiemoment met ouders 
Op woensdag 13 november om 8.30 uur ben ik voor het eerst op school tijdens het koffiemoment 
om kennis met u te maken, het één en ander te vertellen over mijn rol en om vragen te 
beantwoorden. U bent van harte welkom! 

Tot ziens! 

Madelon Splinter, jeugdverpleegkundige 
E-mailadres: m.splinter-durand@cjgapeldoorn.nl 

 

Nieuws van de Emmaüsparochie 
Storm op het meer: Meespeelviering voor peuters en kleuters 

De schatkist van de meespeelviering gaat open en er komt een verhaal uit met veel 

storm en water. Maar zelfs wind en water luisteren naar Jezus als Hij vraagt om weer 

rustig te worden. De angstige leerlingen zijn 

stomverbaasd.  

Met de peuters en kleuters gaan we naar dit verhaal 

luisteren. Kunnen zij het zelf laten stormen? En hoe gaat 

het dan met de bootjes  op het woelige water. We gaan 

het allemaal proberen. We zingen en worden stil om te 

bidden en steken een kaarsje aan.   

Een viering speciaal voor de allerkleinsten in de Onze Lieve Vrouwe kerk: 10 

november om 10.00 uur in het Emmaüshuis. (Stationsstraat 13) 
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