
 

 

 

Nieuwsbrief 
 

   

Voorwoord 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Het is fijn om de kinderen weer in onze school te 
zien. We zien hen weer genieten van het contact 

met elkaar en het weer naar school gaan. Vorige 
week en deze week is er veel aandacht geweest 

voor het sociaal emotionele aspect, maar er zijn ook 

Cito toetsen vanuit het leerlingvolgsysteem 
afgenomen. Hier gaan we na de vakantie mee 

verder. Dit geeft ons zicht op waar de leerlingen 
staan en wat we hen moeten aanbieden.  

Vanuit leerkrachten komen er veel positieve reacties 
op de gesprekken die met u als ouder en uw kind 

gevoerd zijn, hartelijk dank daarvoor! De goede 
samenwerking tussen school, ouder en kind vinden 

wij van essentieel belang. School en ouders hebben 
elkaar immers nodig om tot succesvol onderwijs te 

komen.  
Morgen is alweer de laatste dag voor de 

voorjaarsvakantie en zoals eerder genoemd mogen 
de leerlingen in verband met carnaval verkleed 

komen. We gaan er een leuke dag van maken. 
 

Met vriendelijke groet,  

Namens het team van De Zevensprong 

Richard Kwak 
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Vakantierooster 2021-2022 

Start schooljaar 30 augustus 2021                                                                     
Herfstvakantie 18 oktober t/m 22 oktober 2021                                          

Kerstvakantie 27 december 2021 t/m 7 januari 2022                                               
Voorjaarsvakantie 28 februari t/m 4 maart 2022                                                       

Pasen 15 t/m 18 april 2022                                                                               
Meivakantie 25 april t/m 8 mei 2022                                                                  

Hemelvaart 26 en 27 mei 2022                                                                               
Pinksteren 6 juni 2022                                                                                      
Zomervakantie 9 juli t/m 21 augustus 2022 

De data van de studiedagen in 2021-2022 worden later bekend gemaakt. 

Studiedagen 

We hebben ervoor gekozen om dit schooljaar reeds geplande studiemomenten 

voor het team door te laten gaan. We realiseren ons dat we op u als ouder 

wederom een beroep doen, omdat uw kind op dat moment vrij is. Het was voor 

ons een lastige afweging om deze dagen wel of niet door te laten gaan. We zien 

echter de noodzaak van deze studiedagen voor ons als school. Wij willen 

namelijk volop in ontwikkeling blijven. Op deze studiedagen zijn we onder andere 

bezig met het aan bod voor woordenschat onderwijs, het bepalen van ons 

leerstofaanbod na de periode van thuisonderwijs, het eigenaarschap van 

leerlingen bevorderen en het onderwijs aan meerbegaafde leerlingen.       

Gelukkig zijn het dit schooljaar vooral middagen, waardoor de leerlingen in de 

ochtend gewoon les krijgen. Voor dit schooljaar zijn dit nog de geplande 

studiemomenten: 

• 1 april 2021 (alle leerlingen om 12.00 uur vrij) 

• 21 juni 2021 (alle leerlingen om 12.00 uur vrij) 

• 16 juli 2021 (alle leerlingen om 12.00 uur vrij) 

• 3 juni 2021 zijn de kleuters de hele dag vrij 

Alvast hartelijk dank voor uw begrip. 

Externen 

Na de voorjaarsvakantie zullen externen weer in de school werkzaam zijn. Hierbij 

kunt u bijvoorbeeld denken aan de medewerkers van passend onderwijs, 

fysiotherapeut en de logopedist. Wij hebben hen al geïnformeerd hierover. 

Wellicht dat zij met u als ouder nog dingen afstemmen. 

Pasen 

Op 1 april zal er weer een paasviering gehouden worden. U zult na de vakantie 

geïnformeerd worden over hoe die eruit komt te zien. 



 

 

Nieuws uit de parochie 

Vanuit Kind en Kerk in de Emmaüsparochie doen we ons best om voor kinderen een 

online aanbod te leveren zodat er thuis met de kinderen wat aan geloofsopvoeding kan 

doen in de eigen huiskamer.  

Meespeelviering voor peuters en kleuters online 

In samenwerking van de pioniersplek De Vuurplaats neem ik regelmatig een 

meespeelviering op voor peuters en kleuters. Dit noemen we “Het Kleine Vuur”.  Er staat 

nu weer een nieuw Klein Vuur online met als thema “Jezus is kwijt”.  

Op de site is een kleurplaat te downloaden. Zet zelf een kaars en een waxine lichtje klaar 

om te beginnen en verder vraagt deze viering geen voorbereiding.  

www.devuurplaatsapeldoorn.nl/hetkleinevuur 

Kinderdienst in de 40dagentijd 

Zolang we in de Lockdown zitten draaien we geen kinderdienst in het Emmaüshuis.  

Vanaf 21 februari de eerste zondag van de veertigdagen is er elke zondag voorafgaand 

aan de online eucharistie viering een korte kinderdienst online.  

Hierin gaan we samen op weg naar Pasen met het project ‘ik ben de wijnstok’. Vanaf 

9.45 uur is er dus 10 minuten een korte viering voor de kinderen. 

(Vieringen tot 30 personen in de kerk gaan wel door en zijn te reserveren via 

www.emmaus-apeldoorn.nl) 

Mini vieringen 

Voor kinderen van de basisschoolleeftijd staat er elke zondag een miniviering online op 

www.kinderwoordienst.nl 

Communie en Vormsel 

Opgeven voor de eerste communie en het vormsel kan via kindenkerk@rkapeldoorn.nl  

De brieven zijn verstuurd maar ons bestand is helaas niet even up to date. Neem daarom 

zelf het initiatief om te mailen als u nog niets ontvangen heeft en een kind heeft dat 

eerste communie of vormsel wil doen.  

Tot nu toe kunnen we niet starten met de voorbereiding in afwachting van de 

maatregelen. Maar zo gauw het kan gaan we van start! 

 

Mariska Litjes 

Medewerker Kind en Kerk 
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