
 

 

 

Nieuwsbrief 
 

 

  

Voorwoord 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s),  

Vanaf maandag 8 februari gaan alle basisscholen weer 

volledig open. Dat heeft het kabinet vandaag besloten. 

Tot die tijd geven de scholen les op afstand. 

Uit het OMT advies blijkt dat het met extra maatregelen 

verantwoord is om de basisscholen weer te openen. Het 

is belangrijk dat kinderen binnenkort weer naar school 

kunnen. Niet alleen voor de leerprestaties, maar ook 

voor hun mentale en sociale ontwikkeling.  

Zodra wij meer weten over de inrichting van ons 

onderwijs, zullen we u hierover informeren. Veel 

leesplezier met deze nieuwsbrief. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het team van De Zevensprong 

Richard Kwak
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MR nieuws 

We hebben voor de kerstvakantie en afgelopen week met de MR 

samen gezeten. Dit hebben we beide keren via Teams gedaan.  

In de vergadering van 17 december 2020 hebben we met elkaar 

gepraat over onder andere het coronabeleid op de Zevensprong. 

Ook is er gesproken over de afname van het oudertevredenheidsonderzoek 

welke dit schooljaar zal plaatsvinden. Deze zal bestaan uit de standaard 

vragenlijst zoals u wellicht voorgaande jaren van ons gewend bent. Vanuit de MR 

komt er een aanvullende vraag betreffende uw ervaring met Parro en Parnassys.  

Deze vergadering heeft de MR ingestemd met: 

- Vakantierooster 2021/2022 

- Fusie van de 5 stichtingen. 

In de vergadering van 27 januari 2021 hebben we wederom gepraat over het 

coronabeleid. Hoe gaan we straks starten etc. Op dit moment wacht de VOG af 

wat het beleid gaat worden van de overheid. Deze zal in de week van 1 februari 

bekend worden gemaakt. Van daaruit zal de school u verder informeren. 

Voor alle medewerkers van de VOG is er een eigen teststraat waar zij zich 

kunnen laten testen. 

Deze vergadering heeft de MR ingestemd met: 

- Begroting van de OR 

- Nieuwe voorzitter MR 

- Jaarverslag Zevensprong 2019 2020 

Floor Steendijk zal de rest van het schooljaar de rol als voorzitter van de MR op 

zich nemen. Sandra van Ark zal voor dit jaar wel als MR-lid actief blijven en 

meedenken en praten over ontwikkelingen en beslissingen. 

Mocht u over deze onderwerpen iets willen opmerken of vragen, of mocht u via 

de MR andere onderwerpen willen bespreken, dan hopen we dat te vernemen via 

mail (zevmr@veluweonderwijsgroep.nl) of spreek een van ons aan op het 

schoolplein.  

De volgende MR vergadering is op 7 april. Agendapunten zijn dan: voortgang 

coronabeleid en nieuwe kandidaat MR 2021/2022. 

Met vriendelijke groet,  

De MR 

 

 



 

 

 

Actie Kinderboekenweek Bruna 

Jullie konden de bonnen van boeken die jullie tijdens de kinderboekenweek 

hebben gekocht bij de Bruna, op school inleveren. Wij mochten 20% van dit 

totaalbedrag uitgeven aan nieuwe boeken. Heel erg bedankt voor jullie 

bonnetjes! Wij hebben er de volgende boeken van kunnen uitzoeken: “Het eiland 

van Olifant”, “Het ministerie van oplossingen en het veel te volle huis” en “Lang 

geleden in Apeldoorn”!  

 

Even voorstellen 
Hallo ik ben Isabel Dennekamp en ik ben 18 jaar.  

Ik ben dit jaar begonnen met de opleiding Onderwijs Assistent 
op het ROC Aventus in Deventer aan de Middelweg.  
Ik heb voor deze opleiding gekozen omdat ik 4 jaar geleden er 

een neefje en een nichtje bij kreeg, al vanaf dat ze baby waren 
merkte ik dat ik het heel leuk vond om op te mogen passen. Ik 

vind het heel erg leuk om voor kinderen te mogen zorgen. Ook 
vind ik het heel leuk om mij in te leven in de fantasie en 
denkwijze van kinderen. Wat mij ook leuk lijkt is om de 

kinderen wat te kunnen leren. 
Ik heb heel veel zin om hier stage te mogen lopen, en heel veel te mogen leren.  

 

Sport in de Wijk 
De Sport in de Wijk activiteit wordt buiten gegeven en alle kinderen zijn natuurlijk van harte 

welkom. 

Bij deze activiteit zijn helaas geen ouders welkom. 
 Klik op onderstaande link voor meer informatie: 
https://sportstimulering.accres.nl/sport-en-beweegaanbod/kinderen/sport-in-de-wijk 

Naast de Sport in de Wijk activiteiten staat er nog meer activiteiten op het programma de 

komende periode! 

 Klik op onderstaande link voor meer informatie: 
https://sportstimulering.accres.nl/activiteiten-in-coronatijd 
  

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


 

 

 
 

Bij Smallsteps De Zevensprong bieden wij zowel bij het kinderdagverblijf als bij 

de BSO noodopvang aan. Wij vinden het erg fijn dat wij iets kunnen betekenen 

voor ouders die werkzaam zijn in de cruciale beroepsgroepen. En 

vanzelfsprekend vinden wij het super leuk dat wij iedere dag toch kinderen 

mogen verwelkomen. 

 

De afgelopen weken hebben wij met de kinderen in de 

noodopvang veel leuke activiteiten gedaan. Zo hebben we 

onder andere een sneeuwpop smoothie gemaakt, 

appelflappen gebakken en hebben wij een proefje gedaan 

met water, babyolie en kleurstoffen. Hierdoor leek het net 

of we siervuurwerk hadden in een glas. Ook leuk om thuis 

eens te proberen!  

 

Sommige kinderen van de opvang hebben ook al deurvisite van de juffen gehad 

en hebben van ons een vriendjes memory gekregen, zodat ze thuis toch nog een 

beetje met hun vriendjes en vriendinnetjes samen zijn. Deze deurbezoekjes 

leverden mooie, blije, verbaasde en soms zelfs emotionele momenten op. 

Mochten de juffen van de BSO/KDV nog niet zijn geweest, houd dan je deur goed 

in de gaten!  

 

Wij hopen jullie allemaal snel weer in goede gezondheid te mogen zien!  

 

Mede namens het team van KDV/BSO De Zevensprong,  

met vriendelijke groeten, 

Irma Cinkara 

Locatiemanager KDV/BSO De Zevensprong 

M +31 (0)638766463  

E: irma.cinkara@smallsteps.nl 
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