
  

Nieuwsbrief 4 schooljaar 2020-2021 
 

Belangrijke data: 
4 dec. Sinterklaas 

16 dec. Juf Jessica jarig 

17 dec. Kerstviering 

20 dec. Juf Merit jarig 

21 dec. t/m 1 jan. Kerstvakantie 

31 dec. Juf Linda jarig 

 

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

December is een donkere maand, maar er zijn feestdagen die gezelligheid en licht 

brengen. Morgen begroeten wij de Sint en de Pieten op school en daarna wordt de hele 

school in kerstsfeer gebracht. Maar tussen de feesten door wordt er ook gewoon 

gewerkt en geleerd in alle groepen in deze laatste periode voor de kerstvakantie. Wij 

wensen iedereen een gezellige maand toe.  

Met vriendelijke groet,  

Namens het team van De Zevensprong 

Richard Kwak 

 

Samenwerkingsbestuur 
In het voorjaar informeerden we u dat de Veluwse Onderwijsgroep van plan was een 

samenwerkingsbestuur te vormen. Dat plan heeft de gemeenteraad van de gemeente 

Apeldoorn op 12 november goedgekeurd. Dat betekent dat alle vijf stichtingen die nu 

deel uitmaken van de Veluwse Onderwijsgroep, vanaf 1 februari 2021 verder gaan als 

één stichting. 
Voor onze school en leerlingen zijn er geen directe consequenties. Er verandert niets 

aan het karakter of de levensbeschouwelijke identiteit van de scholen: openbare 

scholen blijven openbaar, katholieke scholen katholiek en christelijke scholen christelijk. 

Op termijn zien we wel veel voordelen. Belangrijk is vooral dat de scholen hierdoor 

gemakkelijker kunnen samenwerken aan eigentijds en vooruitstrevend onderwijs. 

 

 

Gezonde school  
 

Wij willen als school bijdragen aan een gezonde leef- en werkomgeving 

voor uw kind(eren). Daar proberen wij vorm aan te geven en daar kunt u 

als ouder(s)/verzorger(s) ook aan bijdragen.  

Wij willen graag vasthouden aan de vaste fruitdagen, woensdag, 

donderdag en vrijdag. Geef uw kind(eren) op die dagen fruit en/of groente mee voor 

het tussendoortje. 

Probeer ook om de lunch zo gezond mogelijk te houden door brood mee te geven en 

geen snoep/koek. Geef vaker water mee en geen koolzuurhoudende dranken. 

Daarnaast kunt u op verjaardagen ook op een gezond alternatief trakteren.  

http://www.zevensprong.nu/


 

Kerst 

Dit jaar zullen wij met Kerst (donderdag 17 december) starten 

met een gezamenlijk ontbijt met de leerlingen in elke klas (in 

verband met de omstandigheden is het diner zoals voorgaande 

jaren helaas geen optie). Bij het ontbijt kunnen de klassenouders 

helaas ook niet aanwezig zijn. Het is de bedoeling dat een ieder 

zijn/haar eigen ontbijt meeneemt naar school. De leerlingen 

mogen hun netste, leukste, mooiste kerstkleding aantrekken die 

dag. Na het ontbijt zal de gezamenlijke viering plaatsvinden, dit 

zal enkel met de leerlingen en de leerkrachten zijn. 

Tijdens het eten en drinken in de ochtend zal de OR wat 

lekkers (geen drinken) verzorgen. In de middag kunnen de leerlingen tijdens de lunch 

nog iets extra’s verwachten, wat, dat blijft nog even een verrassing. De leerlingen 

nemen net zoals anders hun eigen lunch mee. Kerstkaarten uitdelen aan klasgenoten 

mag op donderdag 17 en vrijdag 18 december. Dit is natuurlijk geen verplichting. Wij 

kijken nu al uit naar deze gezellige dag! 

 

Met vriendelijke groet, 

De Kerstcommissie 

Malou, Ruud en Jessica 

 

 

 
 



Parro              
 

Graag willen we even iets melden over het gebruik van Parro. Leerkrachten sturen vaak 

Parro berichtjes om ouders te informeren over leuke dingen die zijn gebeurd in de 

groep, geven een weekupdate met een filmpje of foto of sturen berichten over 

leeritems en afspraken. 

Sommige ouders sturen zelf ook berichtjes. Korte, zakelijke mededelingen van ouders 

zijn prima en lezen wij graag. 

Wij verzoeken u vriendelijk geen berichtjes te sturen zoals bijvoorbeeld:  

 over hoe leuk het weekend was en wat er allemaal is gedaan in zo’n 

weekend (met foto’s)  

 berichtjes die eindigen met hartjes/kusjes etc.  

 inhoudelijke vragen over de ontwikkeling van uw kind. Voor dit soort 

vragen kunt u altijd een afspraak maken met de leerkracht. De vraag 

voor een afspraak kunt u uiteraard wel aangeven in de Parro app. 

 

Parro is een mooi communicatiemiddel echter heeft dit het ‘gevaar’ in 

zich dat je als leerkracht ook buiten je werkuren ermee bezig bent. Ook 

voor collega’s is een werkdag eindig. In het kader daarvan kunt u 

verwachten dat een leerkracht reageert op een berichtje hun eigen 

werkdag tussen 08.00 en 17.00 uur. 

 

Noodnummers 
 

Bij de administratie ontvangen we regelmatig mailtjes van ouders die noodnummers 

van zichzelf doorgeven. Dit is niet nodig. De mobiele nummers van ouders staan in de 

basisgegevens van de leerlingen. Bij noodnummers noteren we de nummers van bijv. 

oppas, opa en/of oma, buurvrouw enz. 

 

 

Houd je mond gezond 
 

Geachte ouder / verzorger,  

Wij willen met deze brief graag uw aandacht vestigen op de mondverzorging van uw kind. 

Er is gebleken uit onderzoeken dat er nog steeds te weinig kinderen een bezoek brengen aan 

de tandarts of mondhygiëniste. Goed onderhoud van het gebit is heel belangrijk om, zeker 

op latere leeftijd, problemen te voorkomen. Er is een mooi programma opgestart door het 

Ivoren Kruis, de Nederlandse Vereniging voor Mondgezondheid, waarin onder andere 

preventie- en poetslessen gegeven worden op basisscholen. Wij willen hier graag aan 

meewerken, maar door het corona virus kunnen en mogen wij de 

basisscholen nu niet bezoeken, u kunt echter wel een bezoek 

brengen aan onze praktijk. Wie zijn wij? Wij zijn een nieuwe 

praktijk gevestigd aan de Agricolastraat 46 te Apeldoorn en wij 

willen graag met u en uw kind(eren) kennismaken. Wij nemen 

alle tijd voor u en beantwoorden al uw vragen. Wij geven uw 

kinderen poetslessen en willen hen graag het belang van mooie, gezonde tanden uitleggen. 



Na afloop krijgen uw kinderen natuurlijk een leuk presentje mee om ze thuis ook te blijven 

motiveren. Op deze manier hopen wij dat alle kinderen in de toekomst makkelijker naar de 

tandarts komen. Uw bezoek is natuurlijk geheel kosteloos! U kunt contact met ons opnemen 

op de volgende manieren: 055 785 97 05 info@spto.nl Voor verdere informatie verwijs ik u 

graag naar onze website www.spto.nl en onze facebookpagina: Sprenkelaar Tandartsen en 

Orthodontie. Hopelijk tot snel!  

Met vriendelijke groet, Team Sprenkelaar Tandartsen en Orthodontie 

 
 

ACCRES sportstimulering 
 
Afgelopen zomer hebben we voor het eerst het Multi Sport Event georganiseerd bij 

Hockeyvereniging Ares. Ongeveer 175 kinderen konden deze dag genieten van diverse 

sportactiviteiten zoals basketbal, volleybal, hockey, atletiek etc. waarbij iedereen op 

zijn of haar eigen niveau mee kon doen. 

 

In de kerstvakantie organiseren we wederom een Multi Sport Event, het event in de 

kerstvakantie zal plaatsvinden bij Apeldoornse Boys. Dit event bieden we buiten de 

reguliere sporten (basketbal, voetbal, handbal) ook diverse andere activiteiten zoals 

trefbal, mens erger je niet en grond/beweegvormen aan. 

 

De teams die zich aanmelden spelen verschillende soorten sporten en spelvormen tegen 

elkaar. Door de diversiteit in aanbod is het voor iedereen toegankelijk en kan iedereen 

uitblinken in de sport of spel die hij of zij leuk vindt!  

 
Praktische informatie Mulisport Event 

Dag                 : Woensdag 23 december 2020 

Tijd                 : 9.30 – 13.00 uur 

Locatie            : Apeldoornse Boys  

Voor wie         :  Groep 6/7/8 

Adres              : Dubbelbeek 60, 7333 NJ Apeldoorn 

 

Vind je het leuk om met je klas, je vriendengroep of een zelf samengesteld 

team uit jouw wijk mee te doen aan het Multi Sport Event? 

 

Ga naar https://sportstimulering.accres.nl/sport-en-beweegaanbod/kinderen/activiteiten-in-

de-kerstvakantie om je aan te melden voor 16 December: Minimaal 10 teams en 

Maximaal 20 teams 

 

In de kerstvakantie organiseren we  naast het Multi sport Event nog 2 GRATIS 

activiteiten. 

- Dinsdag 29 december Dans/Kickboksen/Trampoline springen (binnen 

activiteit)  

7 t/m 12 jaar 

- Woensdag 30 december ‘Het Ruilspel’ (buiten activiteit) 7 t/m 12 jaar 

Ga naar https://sportstimulering.accres.nl/sport-en-beweegaanbod/kinderen/activiteiten-in-

de-kerstvakantie voor meer informatie voor alle activiteiten:  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Buurtsportcoaches Accres Sportstimulering 

https://sportstimulering.accres.nl/sport-en-beweegaanbod/kinderen/activiteiten-in-de-kerstvakantie
https://sportstimulering.accres.nl/sport-en-beweegaanbod/kinderen/activiteiten-in-de-kerstvakantie
https://sportstimulering.accres.nl/sport-en-beweegaanbod/kinderen/activiteiten-in-de-kerstvakantie
https://sportstimulering.accres.nl/sport-en-beweegaanbod/kinderen/activiteiten-in-de-kerstvakantie


 



 
 

 

 

 

 
 

http://www.zevensprong.nu/

