
  

Nieuwsbrief 2 schooljaar 2020-2021 
 

Belangrijke data: 
3 okt. Juf Susan jarig 

4 okt. Dierendag 

5 okt. Dag van de leerkracht 

5 okt. PO VO avond (online) 

6 okt. Juf Romy jarig                                                                    

15 okt. Zevensprongshow groep 3 en 4 (zonder ouders) 

16 okt. Studiedag: alle leerlingen vrij 

19 okt. Meester Richard jarig 

19 t/m 23 okt. Herfstvakantie 

 

Voorwoord 
 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Wij begrijpen dat de maatregelen die we treffen rondom het coronavirus strak 

uitgevoerd worden en dat u dit als ouder ook zo beleeft. We zijn daarom erg blij te 

kunnen melden dat we mede door dit beleid nog geen groepen naar huis hebben 

hoeven sturen vanwege ziekte van leerkrachten. We rekenen daarom ook op uw begrip 

hiervoor, want juist deze maatregelen zorgen ervoor dat de lessen zo veel mogelijk 

door kunnen gaan. We zullen dus de discipline moeten blijven opbrengen. 

Een maatregel die ervoor moet zorgen dat u de ruimte en veiligheid ervaart om uw kind 

op te halen, is dat u langs de binnenrand van het hekwerk op het schoolplein mag 

staan. Hierbij het vriendelijke verzoek om de ingangen bij het hekwerk vrij te houden 

en zodra u uw kind gebracht of opgehaald hebt, zo snel mogelijk weer naar huis te 

gaan. Denkt u er ook aan om de anderhalve meter-regel vol te blijven houden tussen 

de volwassenen? Laten we aan onze kinderen het goede voorbeeld blijven geven. 

Nogmaals heel hartelijk dank voor de medewerking. 

 

Namens het team van De Zevensprong 

Richard Kwak 

 

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

Veel ouders doen dit al en hiervoor onze dank! U mag sowieso niet voor de school 

parkeren, hier geldt een parkeerverbod, maar verderop  in de straat is er genoeg 

ruimte. Dit vraagt van u iets meer tijd bij het brengen en halen van uw kind(eren), 

maar veiligheid staat voorop toch? 

 

Open dag 
De open dag van woensdag 7 oktober gaat niet door! 

 

http://www.zevensprong.nu/


Parro        

Wilt u nog eens kritisch kijken of alle privacy instellingen kloppen in Parro?  
Ook kunt u vanaf nu aangeven of u toestemming geeft voor het geven van een 

Paracetamol aan uw kind als daar aanleiding voor is. Wilt u dit ook aanvinken in Parro? 

U kunt dingen aanpassen/invullen tot en met 16 oktober.  
 
 

MR nieuws 

Beste ouders/verzorgers, 

Op 21 september heeft de medezeggenschapsraad (MR) van de 

Zevensprong weer vergaderd in de nieuwe samenstelling. Dit zijn 

vanuit de ouders Sandra van Ark (voorzitter), Floor Uittenbogerd en 

Wilco Schut. Vanuit de leerkrachten zijn dit Kimberley Bouwknegt, Karin Riphagen en 

Ruud Lieferink. 

De schoolleiding heeft ons verteld hoe de beslissingen voor de school rondom het 

coronavirus genomen zijn. Zo lang het virus niet weg is, zullen we dit onderwerp bij 

iedere vergadering kort bespreken. We hebben ook gesproken over het jaarplan van dit 

schooljaar en het korte onderzoek van de onderwijsinspectie, waaruit geen 

onregelmatigheden naar voren kwamen en de school alles op orde heeft. 

De volgende vergadering zal zijn op dinsdag 17 november om 19.00. Dan zullen we 

onder andere de begroting 2020/2021 en de jaarrekening 2019/2020 van de Ouderraad 

bekijken en weer spreken over het beleid rondom het coronavirus. Mocht u vragen of 

opmerkingen hebben over deze onderwerpen of iets anders, mail dan 

naar zevmr@veluwseonderwijsgroep.nl of spreek een van ons aan op het schoolplein. 

Met vriendelijke groet, 

De MR 

Kinderboekenweek 
 

 
Van 30 september t/m 11 oktober is het weer Kinderboekenweek. Bruna wil graag 

samen met scholen, ouders/verzorgers én kinderen het lezen van kinderboeken 

stimuleren, daarom organiseert Bruna een fantastische scholenactie tijdens de 

Kinderboekenweek: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Hoe meer ouders meedoen, hoe meer 

gratis kinderboeken de school bij Bruna mag uitzoeken! 

Hoe werkt de actie 'Sparen voor je schoolbieb'? 

 Ouders kopen een kinderboek bij een Bruna-winkel en leveren de kassabon(nen) 

in op school. 

mailto:zevmr@veluwseonderwijsgroep.nl


 De school verzamelt alle kassabonnen van aankopen gedaan tijdens de 

actieperiode (van 30 september t/m 11 oktober 2020). 

 Online aankopen mogen meedoen, mits het in de Bruna wordt afgehaald en 

betaald. 

 De verzamelde kassabonnen kunnen t/m 14 november 2020 ingeleverd worden 

bij uw lokale Bruna-winkel. Gebruik hiervoor de speciale Schoolbieb-envelop die 

de scholen per post hebben ontvangen. 

 De Bruna-winkelmedewerker telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar 

op en de school ontvangt een waardebon voor het te besteden bedrag. 

 De school mag t/m 16 december 2020 voor 20% van het totale kassabonbedrag 

nieuwe leesboeken uitzoeken bij een Bruna-winkel. 

Wij hopen dat scholen, kinderen én ouders meedoen, want leesplezier creëer je samen! 

 

 

Sport van de maand 
 

 
 

 
 

http://www.zevensprong.nu/

