
 

 

 

Nieuwsbrief 
 

 

  

Voorwoord 

Beste ouder(s)/verzorger(s),  

  
Helaas houdt het coronavirus ons nog steeds in de 
greep. Gelukkig hebben we kort lijnen met u als ouder 

en de GGD. Blijf ons vooral benaderen als er 
ontwikkelingen zijn, zodat we goed kunnen blijven kijken 

wat er nodig is. We proberen daar waar mogelijk de 
activiteiten voor de kinderen die we als school gepland 
hebben zo veel mogelijk, al dan niet in aangepaste 

vorm, door te laten gaan. De kinderen hebben de 
afgelopen periode hard gewerkt en hebben net een 

intensieve toetsperiode achter de rug. Afgelopen 
week deden we mee aan de Kangoeroewedstijd 
waarbij ze in tweetallen wiskundige opdrachten met 

elkaar moesten oplossen.  
De komende weken wordt groep 8 voorbereid op de 

Eindcito en hopen we dat het mooie weer er aankomt. 
De koningsspelen zullen, zoals het er nu naar uitziet, in 
aangepaste vorm plaatsvinden. 

  
Met vriendelijke groet,   

Namens het team van De Zevensprong  
Richard Kwak  
  

  

Schoolfotograaf 

Omdat de mogelijkheden m.b.t. de schoolfotograaf 

beperkt zijn hebben we een nieuwe datum afgesproken. 

De fotograaf komt op dinsdag 15 juni. 
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Pakjes drinken  
 
De laatste tijd zien wij steeds meer kinderen die een pakje drinken bij zich 
hebben in de pauze. Heel handig, dat begrijpen we. Toch doen wij graag een 
oproep aan u als ouder(s)/ verzorger(s) om dit niet meer zoveel te doen. En wel 

om de volgende redenen:  
• Als wij in een klas van ongeveer 25 leerlingen 15 

leerlingen hebben die een pakje meenemen, dan is 
dat op weekbasis 15x5=75 pakjes per week. (soms 
hebben kinderen er zelfs 2 mee, voor de ochtend- en 

middagpauze). U kunt zich voorstellen wat een 
enorme berg afval dit geeft.  

• In pakjes drinken zit vaak veel suiker. Soms wel 5 
suikerklontjes. Dit is ongezond en werkt ook 
verslavend.  

• In een beker kun je drinken doen, of water in 
laten doen op school, wat én gezond is én de 

hoeveelheid drinken die uw kind prettig vindt.  
• Een beker drinken aanschaffen is een stuk  

goedkoper dan elke dag een pakje meegeven.  
Wilt u dus eens overwegen om de pakjes achterwege te laten en uw kind een 
drinkbeker mee te geven? Wij zouden er erg blij mee zijn.  

 
 

 

Schoolreisje  
 

Dit schooljaar zal het schoolreisje helaas niet doorgaan. 
Met de huidige maatregelen en onzekerheden zijn er te veel 

beperkingen. Dit vinden wij uiteraard erg jammer voor de 
kinderen. Wij hebben echter, met het team en de 
ouderraad, besloten het schoolreisje te verplaatsen naar 

oktober volgend schooljaar. Op deze manier kunnen we 
uitkijken naar een gezellig dagje uit en kunnen de klassen 

elkaar beter leren kennen in de start van 
het schooljaar. De exacte datum moet nog gepland worden. Uiteraard kan het 
schoolreisje alleen doorgaan als de coronaregels het toelaten. Zodra we meer 

weten, zullen we u informeren. 
 

 

 

 
 
 



 

 

  

Wij zijn zo blij, dat wij sinds 8 februari weer alle kinderen mogen ontvangen 
op ons kinderdagverblijf. Helaas geldt dit nog niet voor de BSO. De noodopvang 
gaat gelukkig wel gewoon door op de BSO en samen met de kinderen die hier 

gebruik van maken, hebben wij afgelopen weken weer leuke 
activiteiten gedaan.    

  
Vriendjesweek  
We hopen met heel ons hart dat wij in april al onze 

lieve BSO-kinderen weer mogen verwelkomen en de 
BSO-vriendjes kunnen herenigen. Natuurlijk willen we 

daar graag een feestje van maken, want de afgelopen 
periode heeft ons nog meer laten zien hoe belangrijk 

vriendschap is. Daarom staan alle BSO locaties van 
Smallsteps in de week van 5 t/m 9 april in het teken van 
vriendschap. Samen met alle BSO-kinderen van de 

locaties door het hele land maken we een afspeellijst 
op YouTube met al onze favoriete vriendschapsliedjes welke we gaan afspelen op 

de enige echte ‘Vriendenfuif’.  
  
Na een paar weken thuis geweest te zijn, zou je denken dat de kinderen van het 

kinderdagverblijf weer zouden moeten wennen. Dit was gelukkig niet het geval. 
Zo vertrouwd als dat iedereen weer binnenkwam, geeft ons een warm gevoel!   

We hadden jullie vrolijke snoetjes dan ook echt gemist!   
  
Het lijkt alweer een tijd geleden, maar wat een feest toen 

het begon te sneeuwen. Je kon de kinderen niet blijer 
maken. Heerlijk sleeën op het plein, scheppen en 

sneeuwkastelen maken. Eens wat anders dan een 
zandkastelen…..  
  

En na alle sneeuw kwam het zonnetje weer door. Dit zorgde 
voor de eerste lentekriebels. Samen met de kinderen van het 

kinderdagverblijf hebben wij zaadjes gepoot. Bloemen, radijsjes, komkommer en 
tuinkers. Dagelijks water geven en ja hoor de tuinkers schiet omhoog. Tijd om 
het samen te proeven. Hopelijk kweken wij dit jaar onze eigen komkommers, dat 

zou toch leuk zijn!  
  

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  

 



 

 

 

Nieuws uit de parochie 

Kledingbank 

De Kledingbank aan de Oude Beekbergerweg 157 heeft veel mooie kinderkleding 

dat wacht op een nieuwe eigenaar. Door de corona maatregelen is er veel minder 
doorstroom dan normaal en het is erg jammer dat veel mooie en ook nieuwe 

kleding blijft liggen. 

Mensen die financieel moeilijk rond kunnen komen kunnen een afspraak maken. 

Wij werken momenteel alleen met individuele afspraken via Facebook van 
Sant’Egidio Apeldoorn of telefoon 06-16912727 

Zo proberen wij nabij te zijn in deze moeilijke coronatijd. 

Eerste communie en vormsel  

Normaal gesproken starten we in januari met de voorbereidingen voor de eerste 

communie en het vormsel. Ook dit is uitgesteld. We hopen april/mei een start te 
kunnen maken. Data van vieringen zijn ook nog niet bekend hierdoor. Opgeven 

kan dus nog voor eerste communie en het vormsel door te mailen naar 
kindenkerk@rkapeldoorn.nl 
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