
  

Nieuwsbrief 3 schooljaar 2020-2021 
 

Belangrijke data: 
6 nov. Kleuters vrije dag 

17 nov. MR vergadering 

 

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

 

We zijn na de herfstvakantie weer fijn gestart met de kinderen. We hoorden van de 

kinderen dat ze, ondanks dat ze niet overal naar toe konden, veel leuke dingen met de 

familie hebben gedaan zoals naar het bos, spelletjes doen etc. De kinderen waren echt 

lekker uitgerust.  

In deze nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over onder andere ventilatie van het gebouw, 

de viering van Sinterklaas en Kanjertraining.  

Namens het team van De Zevensprong 

Richard Kwak 

 

Ventilatie in school  
 

Naast dat we in school extra aandacht blijven besteden 

aan de hygiënemaatregelen, is het ook belangrijk dat 

ventilatie in de schoolgebouwen voldoet aan de 

gezondheidseisen in verband met corona. Daarom 

hebben wij meegedaan aan een steekproef van het 

Landelijk Coördinatiepunt Ventilatie op Scholen (LCVS). 

Hierbij zijn eendaagse metingen van CO2-waarden in enkele klaslokalen uitgevoerd en 

is er een uitgebreid, aanvullend onderzoek gedaan naar de ventilatie.  

Uit de onderzoeken blijkt dat de ventilatie op onze school voldoet aan de eisen van het 

bouwbesluit. Uit de steekproef van het LCVS bleek dat de CO2-waarden in de gemeten 

klaslokalen op die dag in orde waren. Omdat er gemeten is op een zomerse dag, gaat 

er extra onderzoek plaatsvinden in alle lokalen om er zeker van te zijn dat de CO2-

waarden op orde zijn.  

Mochten de waarden te hoog blijken, dan worden er op korte termijn extra maatregelen 

genomen. Hierbij valt te denken aan het creëren van extra ventilatiemogelijkheden. 

Uiteraard houden we al rekening met de extra richtlijnen van het RIVM voor het 

coronavirus. Dat betekent dat we de lokalen in school regelmatig luchten als er geen 

leerlingen in de ruimte zijn en dat we sterke luchtstromen van persoon naar persoon 

vermijden. 

 

 

 

 

http://www.zevensprong.nu/


Aanmelden nieuwe leerlingen  
 

Het is fijn om te merken dat steeds meer ouders de weg naar onze school weten te 

vinden. We merken dat het aantal aanmeldingen flink is gestegen. Voor veel groepen in 

de school zitten we om die reden ook vol. Voor kinderen die geboren zijn in 2014, 

2017, 2018 en 2019 is er plek op onze school. Wij vragen ouders om hun kind tijdig 

aan te melden.  

 

Sinterklaas 
 
Binnenkort komt Sinterklaas weer in het land aan en bezoekt hij gelukkig ook weer de 

Zevensprong. 

Wij vieren het feest op vrijdag 4 december alleen met de kinderen.   

Sinterklaas en zijn pieten komen dit jaar niet centraal op het schoolplein aan met alle 

ouders en kinderen. Sinterklaas en zijn pieten zijn namelijk al een nachtje op school 

wezen slapen.  

Deze dag wordt er voor een tienuurtje gezorgd. 

Lunch moeten de kinderen wel zelf mee naar 

school nemen. 

De gymlessen zullen deze dag niet doorgaan.  

De kinderen van groep 1 t/m 4 vieren 

Sinterklaas in de centrale hal.  

Groep 5 t/m 8 helpen Sinterklaas door een 

surprise voor elkaar te maken en ook hier komt 

Sinterklaas even langs. De surprise mogen de 

kinderen donderdag 3 december na schooltijd 

van 14.00 uur t/m 16.00 uur naar school toe 

brengen en in de klas zetten. Kinderen krijgen 

hier later meer informatie over.   

Wij gaan er een mooi feest van maken met de kinderen. Bij de opzet van het feest is 

rekening gehouden met de huidige coronamaatregelen. Mochten hier wijzigingen in 

plaatsvinden, dan wordt u hierover geïnformeerd.  

 

Met vriendelijke groet, 

de Sinterklaas commissie 

Willeke en Kimberley 

 

Kanjertraining  
 
Ook dit jaar werken wij op de Zevensprong met de 

Kanjertraining. In de eerste weken, de Gouden Weken, van het 

schooljaar zijn we gestart met groepsvormende oefeningen. Deze 

oefeningen zijn bedoeld voor het creëren van een fijne en veilige 

sfeer in de groep en het kennismaken met elkaar en de (nieuwe) 

leerkracht.  
De Kanjertraining heeft wekelijks een vaste plek in het rooster. In 

de Kanjerlessen wordt aandacht besteed aan o.a. de manier van omgang met elkaar, je 

eigen gedrag, pesten, gevoelens en samenwerken. 

In de bijlage van de nieuwsbrief kunt u meer informatie vinden over de Kanjertraining 

en de werkwijze bij ons op school.  

 

 

 



Hoofdluis 
 

Om te zorgen dat hoofdluis geen hardnekkig probleem wordt, is het 

belangrijk om regelmatig te controleren op hoofdluis. Dan worden de luizen 

in een vroeg stadium ontdekt en is de behandeling eenvoudiger. Grijp dan 

ook meteen in als u hoofdluis ontdekt. De beste aanpak is twee weken lang elke dag 

uitgebreid de haren kammen met een fijntandige kam. In onze instructiefilm kunt u 

zien hoe u het beste kunt controleren en behandelen. 

Controleren 

Als u controleert op hoofdluis, kijk dan goed tussen de haren. Vooral in de haren achter 

de oren en in de nek. De hoofdluizen zijn zo groot als een sesamzaadje en bewegen. 

Ziet u doorzichtige of grijswitte puntjes die aan de haren kleven? Dat zijn de eitjes van 

de hoofdluis (neten). 

Als u hoofdluis heeft ontdekt, controleer dan ook alle gezinsleden, en vertel directe 

contacten dat u of een van uw gezinsleden hoofdluis heeft. Denk hierbij aan school, 

kinderopvang, ouders van vrienden van de kinderen, sportclubs, opa's en oma's etc. Zij 

kunnen zich dan ook (laten) controleren op hoofdluis. 

Behandelen 

De beste aanpak is om het haar twee weken lang elke dag goed door te kammen met 

een fijntandige kam. Het duurt 10 dagen voor een eitje van een hoofdluis uitkomt. De 

eitjes zijn moeilijk te verwijderen, maar hoofdluizen blijven in de luizenkam achter. Als 

u twee weken elke dag kamt, kunt u alle hoofdluizen verwijderen. 

Hoe kunt u kammen? 

 Maak het haar nat en verdeel eventueel crèmespoeling door het haar. Het 

kammen gaat makkelijker als u crèmespoeling gebruikt. Kam met een gewone 

kam of borstel eerst de klitten uit het haar. 

 Houd het hoofd voorover, boven een wasbak of een wit stuk papier. Kam het 

haar met een fijntandige kam (zoals een luizenkam) van achter naar voren, 

begin telkens dicht bij de hoofdhuid. De hoofdluizen zitten namelijk op de 

hoofdhuid. Zorg dat u elke haarpluk doorkamt. 

 Veeg de kam regelmatig af aan een stuk keukenpapier of papieren zakdoek. 

Gooi deze na afloop weg. 

 Neten kunt u verwijderen met de nagels. Eventueel kunt u de neten deppen met 

een doekje waar azijn op zit. Dan laten de neten makkelijker los. 

 Spoel de crèmespoeling uit het haar. 

 Maak de kam na gebruik goed schoon met water en zeep. 

U kunt deze behandeling eventueel combineren met een antihoofdluismiddel. Ook dan 

is het belangrijk dat u twee weken lang elke dag het haar doorkamt. U kunt het beste 

een antihoofdluismiddel gebruiken waar dimeticon in zit. Hoofdluizen worden steeds 

vaker ongevoelig voor antihoofdluismiddelen met malathion of permitrine. 

(Deze informatie komt van het RIVM) 

 

 



Kinderboekenweek 

De kinderboekenweek is een groot succes geweest op school. De voorleeswedstrijd is 

gewonnen door Sireen uit groep 7. De overige finalisten waren Chantal (gr. 5), Asmin 

(gr. 6) en Nourdien (gr. 8) De groepen zijn allemaal bezig geweest met een verhaal 

schrijven, daarin kwamen 'oude woorden' voor (bijv. sapperloot=uitroep van verbazing, 

knevel=snor) Het werd een fantastisch verhaal over ridders en kastelen. 

Donderdagmiddag werd het voorgelezen aan de hele school door twee 'oude' oma's 

Truus en Suus. Groep 4 had het beste verhaal aangeleverd en verdiende de 'gouden 

griffel'. En behoudt deze wisselprijs tot volgend jaar. Blijf vooral lekker lezen !!!  

Fietsverlichtingsactie 
 

Zet je licht aan! Op zondag 25 oktober is de wintertijd ingegaan. De 

ANWB zet zich al jaren in voor verkeersveiligheid. 67% van de 

Nederlanders heeft wel eens een onveilige verkeerssituatie meegemaakt door fietsers 

zonder licht. En de kans op een aanrijding neemt met 20 procent af bij juiste 

fietsverlichting. Goed idee dus, die fietslamp. Maar dan moet je hem wel áánzetten. 

Ook dit jaar zet de ANWB zich met de fietsverlichtingsactie weer in zodat uw kinderen 

veilig en goed zichtbaar op de fiets naar school gaan. De ANWB fietsverlichtingsactie 

stimuleert een gedragsverandering bij uw kinderen m.b.t. het correct voeren van 

fietsverlichting. De gedragsinterventie bestaat uit een sjabloon met spuitkrijt dat 

makkelijk is aan te brengen bij het fietsenhok en op het pad voor het hek van de 

school. Onderzoek wees uit dat 20% van de fietsers na het zien van de tag “zet je licht 

aan” zijn fietsverlichting wél aanzet. Vaak werkt de fietsverlichting wel maar vergeet 

men deze echter aan te zetten. Dit jaar wordt deze gedragsinterventie wederom 

ingezet. Wilt u meer informatie kijk dan op www.anwb.nl/fietsverlichtingsactie 

 

Sport van de maand 

 
 

 

 

 

http://www.anwb.nl/fietsverlichtingsactie
http://www.zevensprong.nu/


 


