
  

Nieuwsbrief 1 schooljaar 2020-2021  
 

Belangrijke data: 
1 sept. Juf Kim jarig 

6 sept. Juf Esther jarig 

11 sept. Mad Science show 

14 t/m 18 sept. Startgesprekken 

24 sept. Juf Malou jarig 

30 sept. Start kinderboekenweek 

 

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 

 

Vakantierooster 2020-2021 
Start schooljaar 31 augustus 2020 

Herfstvakantie 19 oktober t/m 23 oktober 2020 

Kerstvakantie 21 december 2020 t/m 1 januari 2021 

Voorjaarsvakantie 22 februari t/m 26 februari 2021 

Paasmaandag 5 april 2021 

Meivakantie (incl. Koningsdag) 26 april t/m 7 mei 2021 

Hemelvaart (+ extra vrije dag) 13 en 14 mei 2021 

Pinkstermaandag 24 mei 2021 

Zomervakantie 19 juli t/m 27 augustus 2021 

 

Gymrooster 
Groep 1/2 A  vrijdag 

Groep 1/2 B  dinsdag 

Groep 3A   woensdag en vrijdag 

Groep 3B   woensdag en vrijdag                                                        

Groep 4    donderdag en vrijdag 

Groep 5    woensdag en vrijdag 

Groep 6    vrijdag 

Groep 7    dinsdag en vrijdag 

Groep 8    maandag en vrijdag 

http://www.zevensprong.nu/


                                                           

 

Trakteren 
Kinderen mogen trakteren. Traktaties van kinderen dienen voorverpakt te zijn. Het is 

dus niet de bedoeling dat u zelf iets maakt en inpakt. 

Kinderen mogen zelf kiezen of ze de leerkrachten trakteren of niet. Als ze kiezen voor 

trakteren mogen ze rondlopen in de eigen bouw. De bouwen zijn verdeeld in onderbouw 

(groep 1/2), middenbouw (groep 3/4) en bovenbouw (groep 5 t/m 8). Kinderen mogen 

wel langs directie/ib etc. 

 

Inning vrijwillige ouderbijdrage 
M.i.v. het nieuwe schooljaar 2020-2021 zal de vrijwillige ouderbijdrage op een andere 

wijze worden geïnd. Middels een uitnodiging via het ouderplatform Parro of de mail 

ontvangt u aankomend najaar vanuit het schooleigen administratiesysteem een verzoek 

tot het voldoen van de vrijwillige ouderbijdrage. Dit kan eenvoudig via IDEAL. Ook voor 

andere incidentele ouderbijdragen bijdragen zal dit systeem worden gehanteerd. 

Dit schooljaar kunt u helaas geen gebruik maken van stichting leergeld. Reden hiervoor 

is een te hoog aantal aanvragen. 

 

Ziekte 
Als uw kind ziek is, kunt u bellen tussen 8.00 uur en 8.30 uur. Vanuit het 

telefoongesprek wordt de leerkracht geïnformeerd. Ziekmelden middels Parro is dus 

niet de bedoeling. 

 

Jaarkalender 
A.s. vrijdag ontvangt u de jaarkalender via Parro. Een papieren versie kunt u aanvragen 

per telefoon. Deze wordt vervolgens aan uw kind meegegeven. 

In de jaarkalender zijn de volgende activiteiten niet gepland: luizencontrole, 

koffiemomenten ouders, Zevensprongshow en kijkmiddagen. Zodra deze activiteiten 

weer doorgang kunnen vinden, zullen we ze via de nieuwsbrief communiceren. 

 

Ouderavond/ informatiemiddag 
Vorig schooljaar hebben wij een ouderavond omtrent Kanjertraining gehad en hebben 

leerlingen informatie aan ouders gegeven tijdens de informatiemiddag. Gezien de 

corona maatregelen kan informatievoorziening op deze manier dit schooljaar niet 

plaatsvinden. Om u en uw kind zo goed mogelijk te informeren over het reilen en zeilen 

in de nieuwe groep, zullen we middels Parro een informatiebrief per groep sturen. Dit 

zullen we op vrijdag 11 september 2020 aan u verzenden. 

 

Startgesprekken 
De startgesprekken zullen dit schooljaar telefonisch plaatsvinden. U krijgt 4 september 

een uitnodiging middels Parro om u in te tekenen. 

 

Beeldmateriaal Parro               
U kunt tot de herfstvakantie in de Parro app aangeven of u toestemming geeft voor het 

gebruik van beeldmateriaal (foto’s en video’s) van uw kind(eren).  
U kunt bij het kopje instellingen uw privacy voorkeuren wijzigen. 

 



Doelen jaarplan 2020-2021 
Dit schooljaar 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. 

Hele school 

We maken een keuze voor een nieuwe methode voor rekenen. 

Eigenaarschap van leerlingen verhogen. Hierbij willen we bereiken dat    

leerlingen meer regie gaan voeren over hun eigen leerproces. 

Samenwerking met schoolmaatschappelijk werk met als doel preventieve en snellere 

inzet zorg. 

Sociale veiligheidsbeleid aanscherpen. 

Aanbod voor meerbegaafde leerlingen uitbreiden. 

Visie op ICT ontwikkelen en oriënteren op leerlijnen. 

 

Onderbouw (groep 1 en 2) 

Implementeren leerlijn motoriek bij de kleuterbouw. 

Rapport kleuterbouw aan laten sluiten bij de leerlijnen Parnassys. 

Versterken doorgaande lijn KDV en kleuterbouw. 

Rijke, uitdagende hoeken creëren. 

Middenbouw (groep 3 en 4) 

Rapportgesprekken met ouders én leerlingen in groep 3 en 4 houden (groep 5 tot  

en met 8 doet dit al). 

Rijke, uitdagende hoeken creëren. 

Bovenbouw (groep 5 tot en met 8) 

Opzetten lesaanbod mediawijsheid. 

Aanbod onderwijs in begrijpend lezen kritisch bekijken om zo tot afdoende differentiatie 

en leesmotivatie te komen. 

 

 

 
 

 

 
 



Even voorstellen: 
 
Mijn naam is Merit Binnekade. Ik ben 29 jaar oud en woon nu in Den 

Haag. Deze zomer verhuis ik naar Zutphen en kom ik vanaf dit 

schooljaar elke week op de Zevensprong werken. Thuis ben ik graag 

creatief bezig, zowel knutselen als lekkere dingen bakken! Ik hang graag 

op de bank met een serie, maar geniet ik ook van wat oefeningen op de 

yogamat of van een fijne wandeling door de Veluwe. Volleyballen vind ik 

ook erg leuk. 

Vanaf komend schooljaar ga ik op woensdag in de bovenbouw aan de 

slag. Iets waar ik ontzettend veel zin in heb. Ik ben een juf die graag 

hard werkt met de kinderen. We gaan er een mooi schooljaar van 

maken. Ik heb er nu al zin in. Tot dan! 

Groetjes, Merit 

 

Hallo! Mijn naam is Marit van Wieren. Ik ben 23 jaar jaar en woon in 

Deventer. Na het behalen van mijn pabo diploma in januari 2020, ben 

ik aan het werk gegaan als groepsleerkracht op De Schakel. Hier 

werkte ik twee dagen voor groep 1, twee dagen voor groep 4 en een 

dag werkdrukverlichting. Vanaf dit schooljaar werk ik fulltime op De 

Zevensprong! Een dag voor groep 6, een dag voor groep 7 en drie 

dagen werkdrukverlichting. Ik heb ontzettend veel zin om aan de slag 

te gaan en kijk uit naar dit schooljaar! 
 

Mijn naam is Suzanne van Oers.  
Ik ben 45 jaar en woon met mijn man en 2 kinderen in Apeldoorn. Al 20 

jaar werk ik met veel plezier in het basisonderwijs. Ik heb verschillende 

taken gehad, zoals intern begeleider en remedial teacher. En als 

leerkracht heb ik vooral veel ervaring in de groepen 4 en 5.  

Naast het lesgeven ben ik ook fotograaf. Ik ga graag met de camera op 

pad en maak vooral portret- en lifestylefoto’s. 

Na 14 jaar op dezelfde school te hebben gewerkt, vind ik het tijd voor 

een nieuwe werkplek, andere wijk, ander team. Wat fijn dat ik het team op De 

Zevensprong mag versterken! Ik hou van lesgeven en ga samen met de kinderen de 

uitdaging aan om de basisvaardigheden aan te leren, te ontdekken en tegelijkertijd 

plezier te maken. Geen dag is hetzelfde in het onderwijs en elk kind is uniek. Dat maakt 

het lesgeven top!  

Dit schooljaar zal ik op woensdag, donderdag en vrijdag lesgeven aan  

groep 4. Ik kijk ernaar uit. Graag tot dan.  

 

 

Vanaf dit schooljaar zal ik werkzaam zijn op de Zevensprong  

Mijn naam is Ruud Lieferink. 33 jaar en ik woon samen met 

Miranda. Samen hebben wij twee kinderen, Anne van 5 en Luuk 

van 3.   

In mijn vrije tijd doe ik veel leuke dingen met mijn gezin, sport 

ik graag en speel ik gitaar. 

De afgelopen 11 jaar heb ik als leerkracht van groep 7/8 

gewerkt op basisschool De Poort in Loenen en in groep 8 op de 

Anne Frank. Dit heb ik met veel plezier gedaan. Na veel geleerd 

te hebben, was het voor mij tijd voor een nieuwe uitdaging. Ik 

kijk erg uit naar het nieuwe schooljaar op de Zevensprong. 

We zullen elkaar na de zomervakantie zien. 

Vriendelijke groet,  

Ruud Lieferink 

 



 

Mijn naam is Femke Weerdestijn, ik ben 17 jaar oud en ik woon in 

Apeldoorn. Ik zit op het Deltion College in Zwolle en ik volg daar de 

opleiding onderwijsassistent. Ik zit nu in mijn tweede jaar en ik kijk 

ernaar uit om stage te lopen in groep 5 op de Zevensprong. Ik 

loop stage op de dagen woensdag, donderdag en vrijdag bij juf Kim 

in de klas. Verder heb ik ook nog twee stage weken, in deze weken 

zal ik een hele week aanwezig zijn in groep 5. In mijn vrije tijd 

sport ik veel, de sport die ik beoefen is turnen.  

 

Ik hoop dat jullie door middel van deze brief meer over mij te weten zijn gekomen. Als 

u verdere vragen heeft over mij of mij een keer zou willen zien, kunt u altijd langs 

komen na schooltijd. Ik kijk erg uit naar mijn stage op de Zevensprong! 

 

Met vriendelijke groet, 

Femke Weerdestijn 

 

 

Mijn naam is Dilek en ik ben 28 jaar oud. Ik ben getrouwd en heb een 

zoontje van 6 maanden. Dit schooljaar werk ik elke woensdag op de 

Zevensprong in de eerste opvangklas. Ik moet zeggen dat ik er 

ontzettend veel zin in heb! Voor de zomer heb ik kennis gemaakt met de 

groep die ik zal krijgen en de leerkrachten die er werken. Wat een mooie 

grote school!! Daarnaast werk ik al 3 jaar op de maandag en dinsdag op 

de Rietendakschool. Dit doe ik ook met veel plezier.  

Met vriendelijke groeten, 

Dilek Dursun 

 

 

Hallo allemaal! 

Graag stel ik me via deze weg voor… ik ben Keely Langen, 22 

jaar en ik woon, samen met mijn vriend, in Apeldoorn. Per 7 

september ga ik op de Zevensprong aan het werk als 

logopedist. Ik neem de logopedie van Irene over en van 

Rianne neem ik de logopedie over tijdens haar 

zwangerschapsverlof. Ik zal aanwezig zijn op 

maandagochtend en vrijdag.  

Naast locatie de Zevensprong ben ik ook twee dagen 

werkzaam op een andere school: de Hertog van Gelre.  

Mijn hart heeft altijd al gelegen bij het behandelen van kinderen en daarom vind ik het 

erg leuk dat ik binnenkort op de Zevensprong aan de slag kan gaan. Ik heb er zin in. 

Tot snel! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Keely Langen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beste ouders/verzorgers,  

Mijn naam is Gerda Hakkers en ik ben schoolmaatschappelijk 

werker op De Zevensprong. 

Sinds december 2019 heb ik elke donderdag van 8.00 - 9.00 uur 

een spreekuur op school.          

U bent hier van harte welkom! 

U kunt mij tijdens dit spreekuur bellen of u kunt vooraf een 

afspraak maken om persoonlijk langs te komen (via de 

leerkracht of door mij te bellen, te appen of te mailen).   

In verband met de coronamaatregelen kunt u helaas nu niet 

zomaar de school binnenlopen.   

Wanneer naar het schoolmaatschappelijk werk? 

Soms maak je je als ouder/verzorger zorgen over je kind. Dan kun je daar altijd over 

praten met iemand op school. Bijvoorbeeld met de leerkracht of de intern begeleider, 

maar je kunt ook in gesprek gaan met de schoolmaatschappelijk werker.      

Bijvoorbeeld als je vragen hebt over de opvoeding en/of ontwikkeling van je kind. Of je 

maakt je zorgen over het gedrag: je kind is lusteloos of juist overactief; of heeft moeite 

met het aangaan van contacten met leeftijdsgenoten of bijvoorbeeld pesten.  

Ook kun je bij mij terecht met vragen over echtscheiding, financiën, sporten en/of 

activiteiten in de wijk. 

Daarnaast ben ik van maandag tot en met donderdag bereikbaar via 06 15619818. 

Mocht het niet lukken om mij te bereiken,  dan mag u altijd bellen of een appje sturen 

naar                     06 15619818 of mailen naar: g.hakkers@stimenz.nl  

Graag tot ziens!  

Gerda Hakkers  

 

Smallsteps 

De vakantieweken zijn voorbij gevlogen en wat hebben we 

het gezellig gehad!  

De kinderen van het kinderdagverblijf en de vakantie BSO hebben weer allemaal leuke 

activiteiten gedaan, zoals een blotevoetenpad, zeedieren maken van schelpen of 

scheerschuim, zelf smoothies maken, een workshop djembé in de buitenlucht en heel 

veel waterspellen tijdens de warme dagen. Natuurlijk was er ook voldoende ruimte voor 

vrij spel, rustig een boekje lezen en “chillen” met je vrienden/vriendinnen. 

Wij wensen alle kinderen weer veel plezier op school! 

 

Ook komend schooljaar staan de enthousiaste medewerkers van Smallsteps De 

Zevensprong weer klaar om de kinderen liefdevol op te vangen. Samen maken we er 

weer een mooi jaar van. 

 

Heb je vragen over de opvang, dan hoor ik dag graag. 

 

Irma Cinkara 

Locatiemanager De Zevensprong 

E-mail: irma.cinkara@smallsteps.nl 

Mobiel: 06 - 38766463  
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