
 

 

 

Nieuwsbrief 
 

 

  

Voorwoord 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

We zijn het nieuwe schooljaar goed gestart. Komende 

weken staan helemaal in het teken van kennismaken 

met elkaar. De gouden weken van de Kanjertraining. In 

alle groepen worden er deze en komende week spelletjes 

gedaan, samen gesproken en samen gedeeld om elkaar 

goed te leren kennen en er een fijn jaar van te maken. 

Wij hebben er zin in!  

Namens team van De Zevensprong,  

Richard Kwak 

Schoolreisje  

Hoera, we gaan 8 oktober weer op schoolreisje! We 

hebben er heel veel zin in en vinden het fijn dat we 

samen weer iets kunnen ondernemen. We hebben weer 

leuke activiteiten gevonden voor elke groep. De indeling 

is als volgt:  

• Kleuters: Land van Jan Klaassen                                    

• Groep 3/4: De Waarbeek  

• Groep 5 t/m 8: Slagharen  

Dit alles is natuurlijk wel onder voorbehoud dat de 

Corona maatregelen niet verder aangescherpt worden. 

 

Nadere informatie volgt een week voor het schoolreisje.  

                  Wij kijken uit naar een hele gezellige dag! 

                  De schoolreiscommissie  

                  Jolijn en Marit  
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Ontwikkelingen 

In dit hoofdstuk vindt u een globale omschrijving van de ontwikkelingen en 

vernieuwingen die plaatsvinden binnen onze school. We werken voortdurend aan 
de ontwikkeling, verbetering en vernieuwing van ons onderwijs. Dit schooljaar 
ligt de focus op de volgende onderwerpen: 

Hele school 

• Er zullen meer activiteiten georganiseerd worden op sociaal emotioneel, 
creatief, cultureel, sportief en muzikaal vlak.  

• Er wordt een praktijkklas en bijles-klas georganiseerd (informatie volgt in 

nieuwsbrief van oktober). 
• Er wordt gewerkt met een nieuwe rekenmethode: Wereld in Getallen 5. 

• Eigenaarschap van leerlingen verhogen. Hierbij willen we bereiken dat    
• leerlingen meer regie gaan voeren over hun eigen leerproces. De 

leerkrachten volgen hiervoor een training. Deze is vorig jaar al gestart. 

• Optimaliseren van ons woordenschatonderwijs: 
• -Implementeren LOGO 3000 schooltaalwoorden (woordenschat) in groep 4 

en 5. Deze methode wordt al gebruikt in groep 1 t/m 3. 
-Leerkrachten volgen een training onder leiding van Marant. 

• Met ouders kijken hoe we hen nog beter op de hoogte kunnen houden 

over de ontwikkeling van hun kind. 
• Visie op ICT ontwikkelen en leerlijnen implementeren. 

Onderbouw (groep 1 en 2) 

• Spelend leren stimuleren in de hoeken. Scholing door Parnassys. 

• Leerlingen van groep 1,2 en 3 mogen een spreekbeurt houden op school 
als ze dit willen. 

Middenbouw (groep 3 en 4) 

• Rijke, uitdagende hoeken creëren in de hal en in de klas. Doel is om 

spelenderwijs bezig te zijn met de aangeboden lesdoelen. 

Bovenbouw (groep 5 tot en met 8) 

• Team leren werken met referentieniveaus. Anders leren kijken naar 
passende doelen per leerling en het uitstroomniveau. 

 

 

 



 

 

 

Geboren 

Op 29 juli zijn juf Kimberley en Wietse de trotse ouders 

geworden van zoon Sep. Dex heeft er een lief broertje bij. 

 

Esther Warnaar vertrouwenspersoon  

Het kan voorkomen dat leerlingen en/of ouders worden geconfronteerd met 

ongewenst gedrag, zoals pesten of discriminatie of dat ze een andere klacht 

hebben. Natuurlijk is het zo dat u dit in eerste instantie met de betreffende 

persoon (bijvoorbeeld de leerkracht) in gesprek gaat om het probleem op te 

lossen. Mocht het probleem niet opgelost zijn, dan kunt u contact opnemen met 

de vertrouwenspersoon van de Zevensprong. Dit is Esther Warnaar. Ze werkt 

sinds drie jaar op de Zevensprong als intern begeleider.   

Een vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie 

van ouders en leerlingen. Er is een geheimhoudingsplicht.   

Samen zal gekeken worden wat het probleem is en zullen de benodigde stappen 

worden ondernomen om te komen tot een oplossing.  

U kunt een afspraak met Esther maken door haar te bellen op 

het telefoonnummer van school: 055-3604944 of haar te mailen. Het mailadres 

is: e.warnaar@veluwseonderwijsgroep.nl  

Esther werkt op maandag, woensdag en donderdag.  

 

Esther zal komende week langs de hogere groepen gaan om aan de kinderen aan 

te geven dat zij de vertrouwenspersoon is en dat ze bij haar kunnen komen als 

ze een probleem ervaren dat niet door de leerkracht kan worden opgelost of als 

ze het om welke reden ook niet durven te vertellen tegen de leerkracht.  

 

Verkeerssituatie 

De verkeerssituatie rondom de school is ronduit gevaarlijk. Daarom het 

vriendelijke verzoek om niet bij de dichtstbijzijnde flat te parkeren. Wij begrijpen 

heel goed dat het praktisch is om zo dicht mogelijk bij de school te parkeren, 

maar ook op de parkeerplaats doen zich dagelijks veel onveilige situaties voor.  

De bewoners hebben tevens erg veel last van bezette parkeerplaatsen, maar ook 

van auto’s die buiten de parkeervakken worden neergezet. 

Als we met z’n allen wat verder weg bij de school parkeren 

of waar mogelijk lopend of met fiets naar school toe          

komen, creëren we met z’n allen een veiliger 

verkeerssituatie rondom de school.  
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Vakanties en vrije dagen 2021-2022 
 

Hieronder de vakanties van dit schooljaar op een rijtje, aangevuld met de rest van de 

vrije (studie)dagen. Dan kunt u hier alvast rekening mee houden in uw agenda. 

 

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 6 mei 2022                                                                  

Hemelvaart + vrije dag: 26 en 27 mei 2022   

Pinksteren: 6 juni 2022                                                                                     

Zomervakantie: 9 juli t/m 19 augustus 2022 

 

 

 

Studiedagen voor alle leerlingen  

vrijdag 15 oktober: hele dag  

maandag 14 februari: hele dag (gewijzigde datum!) 

donderdag 17 maart: hele dag 

dinsdag 14 juni: hele dag 

vrijdag 8 juli: vanaf 12.00 uur 

 

Extra studiedag voor kleuters  

maandag 15 november: hele dag  

 

Schaaklessen op De Zevensprong 

Vanaf donderdag 9 september zijn er weer schaaklessen op De Zevensprong. 

De lessen zijn wekelijks van 14 - 15 uur in het Atelier op school. 

Schaakleraar is Karel van Delft van Schaakacademie Apeldoorn. 

We gaan door met een serie die vorig jaar werd afgebroken. 

Er is ook ruimte voor enkele nieuwe kinderen. 

De lopende serie duurt nog elf lessen (55 euro). 

Deelnemers krijgen het boekje 'Ik leer schaken' en de app ChessMatec. 

De lessen zijn workshopachtig. Dat betekent dat er plek is voor beginners en 

gevorderden. 

Informatie Schaakacademie Apeldoorn: www.schaakacademieapeldoorn.nl 

Contact Karel van Delft: karel@kvdc.nl 

vriendelijke groet, 

Karel van Delft 
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Kanjertraining 

Zoals u weet, verzorgen we op De Zevensprong de Kanjertraining. De Kanjertraining is een 

methode om kinderen sociale vaardigheden aan te leren en draagt bij aan het bevorderen 

van het onderling vertrouwen. Bij de Kanjertraining 

horen ook kanjerafspraken. Deze zijn zichtbaar in 

elke klas en worden in elke groep gehanteerd. De 

kanjerafspraken zijn:  

We vertrouwen elkaar  

We helpen elkaar  

We werken samen 

We hebben plezier 

We doen mee  
De eerste schoolweken besteden we extra veel 

aandacht aan de Kanjertraining. Hierbij streven we naar een warm pedagogisch klimaat en 

zorgen we ervoor dat kinderen zich weer fijn en veilig voelen in de nieuwe groep. Ook 

worden de regels en afspraken over hoe we met elkaar omgaan opnieuw aangeboden.   

 
We vinden de samenwerking en communicatie met u erg belangrijk. Daarom geven wij u een 
aantal tips:  
1. Van de ouders wordt verwacht dat zij zich aan de volgende vuistregels houden: U spreekt  
    in positieve zin, met respect, over andermans opvoeding en andermans kind. Dat doet de 
school ook over u en uw kind.   

 

2. Als u zich zorgen maakt om het welzijn van uw kind of het welzijn van andermans kind,   
   dan overlegt u met de school.   
   Uitgangspunt daarbij is dat u in gesprek gaat met het doel een oplossing te zoeken die   
   goed is voor u en uw kind en goed is voor de andere kinderen. De school is hierin   
   uw medestander.  

 

3. Als ouder kent u het verschil tussen overleg waarin zorg wordt gedeeld, een oplossing   
    wordt gezocht en geroddel op het plein.  

 

4. Als zich een conflict voordoet op school, dan is het de verantwoordelijkheid van de   
    school om dit op te lossen. Als de school dit nodig vindt, worden de betreffende ouders  

hierbij betrokken. De school streeft naar oplossingen die ook in de toekomst houdbaar   
zijn. Dat betekent dat respectloze reacties op geen enkele manier door de school 
ondersteund worden.   

 
Wilt u meer informatie over de Kanjertraining? Neem contact op met de leerkracht  of                                                                                                                                                                                                                         
de gedragscoördinator (Juf Romy).  
 

 



 

 

 

Beste ouders/verzorgers,  

Afgelopen 23 juni heeft de MR de laatste vergadering van het schooljaar 

gehad. Ontzettend fijn was het om weer fysiek, zij het met de nodige 

afstand en dus in grote kring, samen te komen.  

De directie heeft ons meegenomen in alle personeelswijzigingen waarna 

we hebben ingestemd met de formatie voor volgend schooljaar. Ook is het 

vakantierooster voor volgend jaar aan ons voorgelegd. Dit vakantierooster wordt door 

het bestuur van de Veluwse Onderwijs Groep samengesteld, waarop de MRen mogen 

adviseren. Afgelopen jaren is onze feedback geweest dat áls we een late zomervakantie 

hebben, we de periode van de laatste vakantie (in mei 2 weken) tot aan de 

zomervakantie erg lang vinden voor de kinderen. Deze periode betreft dan zo'n 11 

weken. Helaas is ons advies niet opgevolgd door middel van een aanpassing in het 

vakantierooster. Komende jaren komt dit gelukkig niet voor.  

De directie vertelde dat onder andere naar aanleiding van feedback vanuit de MR is 

besloten om minder studiedagen in te plannen komend schooljaar. Hier zijn we blij mee. 

Al blijft het ook van belang dat de docenten van de Zevensprong voldoende ruimte 

hebben om zich te ontwikkelen, waar soms studiedagen voor nodig zijn. De directie en de 

personeelsgeleding van de MR hebben ons verzekerd dat ook dit voldoende ruimte 

krijgt.  

Ten gevolge van de coronacrisis komen er NPO (Nationaal Programma 

Onderwijs) gelden vanuit het Rijk vrij, die de Zevensprong kan gaan gebruiken 

voor de ontwikkeling van onze leerlingen en de school. Hier zijn al wat ideeën over 

gedeeld met de MR. We hebben daarin wat meegedacht en feedback gegeven op de 

voorstellen die er liggen. De komende periode voeren we hierover nadrukkelijk overleg 

met de directie, want we vinden dit een ontzettend belangrijk onderwerp. We zullen jullie 

hierover blijvend informeren. 

Naast de zaken die met de directie zijn gedeeld, hebben we ook 

GMR (Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) zaken besproken. We hebben als MR 

nog een aantal vragen opgesteld voor de GMR aangezien deze volgend schooljaar in een 

andere vorm zal gaan plaatsvinden.  

Vanuit het bestuur is ook besloten om te gaan werken met een nieuw 

toelatingsbeleid voor leerlingen in heel Apeldoorn. Dit brengt een paar veranderingen 

met zich mee. Ook al is dit beleid nog niet vastgesteld en zal er volgend schooljaar 

verder over gesproken worden, toch hebben we nu als MR alvast wat vragen hierover 

genoteerd die we binnen de GMR willen bespreken. Volgend schooljaar zal u hier vanuit 

het bestuur/via de directie vast meer over vernemen. We zijn vóór die tijd als MR dus al 

kritisch, zodat dit leidt tot beter beleid.  

Uiteraard staan wij als MR altijd open voor uw vragen of opmerkingen. Twijfel niet om 

contact op te nemen met ons! 

                   Met vriendelijke groet,  

                           De MR 

 

 


