
 

 

 

Nieuwsbrief 
 

 

  

Voorwoord 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Na een goede start van het schooljaar merken we dat iedereen 

inmiddels al weer goed is gewend op school. Er wordt hard 

gewerkt en fijn gespeeld. Ook hebben we het als erg prettig 

ervaren om alle ouders weer in het echt te hebben gesproken 

tijdens de kennismakingsgesprekken. Met de herfst in 

aantocht en de stijgende verkoudheidsklachten die daarmee 

gepaard gaan, is het belangrijk dat iedereen op de hoogte is 

van de maatregelen omtrent corona. Verderop in deze 

nieuwsbrief treft u informatie aan over de door het kabinet 

aangekondigde versoepelingen en richtlijnen rondom het 

coronavirus. In deze nieuwsbrief kunt u ook meer lezen over 

de georganiseerde activiteit van de maand oktober, de 

huiswerkbegeleiding die we gaan organiseren en de 

praktijkklas die na de herfstvakantie verder opgezet wordt.  

Wij wensen u veel leesplezier met deze nieuwsbrief voor de 

maand oktober. 

Met vriendelijke groet, 

Namens het team van de Zevensprong 

Richard Kwak 

 

Muzikale activiteit 

Zoals u hebt kunnen lezen in de vorige nieuwsbrief, zullen er 

verschillende activiteiten plaats gaan vinden dit schooljaar. In 

de maand oktober zal dat DRUMTASTIC worden. Donderdag 28 

oktober komen ze bij ons op school om aan iedere klas een 

workshop te geven. Drumtastic is een muzikale activiteit, 

waarbij de kinderen op skippyballen kunnen gaan 

drummen. Wij verheugen ons erop en we gaan er met de 

kinderen een leuke dag van maken.  
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Versoepelingen coronamaatregelen onderwijs 

Het kabinet heeft voor het basisonderwijs tot een aantal versoepelingen in de 

Coronamaatregelen besloten. De belangrijkste veranderingen zijn: 

• Het bron- en contactonderzoek voor kinderen in het primair onderwijs en kinderopvang 

is vanaf maandag 20 september 2021 versoepeld. Als een kind positief getest is, blijft 

het kind thuis in isolatie. Het kind kan weer naar school en de kinderopvang als het 

minimaal 24 uur klachtenvrij is en er zeven dagen zijn verstreken na start van de 

symptomen of het vaststellen van de besmetting. 

• Bij een enkele besmetting in een groep hoeft niet meer de hele groep in quarantaine. 

Klasgenoten van het besmette kind kunnen dus in principe allemaal naar school. Een 

uitzondering kan gelden voor kinderen die in nauw contact zijn geweest in de privésfeer 

(bijvoorbeeld als ze bij de besmette leerling thuis hebben gespeeld); de advisering 

verloopt altijd via de GGD. 

• Bij uitbraken met meerder besmettingen in een groep kan de GGD nog wel aanvullende 

adviezen geven, waaronder indien nodig een quarantaineadvies voor de hele groep. 

• Het blijft van belang om school, ouders en medewerkers te informeren over een 

besmetting. 

• De maatregel om 1,5 meter afstand te houden komt met ingang van 25 september 

2021 te vervallen. Scholen hebben hiermee de mogelijkheid om ouders/verzorgers weer 

meer toe te laten in de school. 

De basisregels om verspreiding van het coronavirus te voorkomen blijven uiteraard wel 

gelden. 

De beslisboom is aangepast aan de nieuwe regelgeving. De meest recente versie van de 

beslisboom treft u als bijlage bij deze nieuwsbrief aan (versie 20-09-2021). Lees deze 

goed door. Voor overleg kunt u altijd contact opnemen met school. Wij blijven op school 

extra aandacht houden voor hygiëne. Zo zal er nog steeds extra schoongemaakt worden 

en zijn er meerdere momenten waarop de kinderen hun handen moeten wassen. 

Wanneer mag uw kind niet naar school i.v.m. het Corona-virus? Uw kind mag gewoon 

naar school als het verkoudheidsklachten heeft. Hoest uw kind veel of heeft het last van 

benauwdheid of koorts dan moeten kinderen wel thuis blijven. Dat geldt ook bij het 

wachten op een testuitslag. Kinderen tot en met 12 jaar laten testen bij 

verkoudheidsklachten kan nog steeds, maar dit is geen dringend advies. Wanneer een 

klasgenoot van uw kind positief is getest op corona, en uw kind ontwikkelt daarna 

klachten, dan dient de leerling wel thuis te blijven. 

 



 

 

 

Open dag 

Woensdagochtend 6 oktober a.s. houden de basisscholen in de gemeente Apeldoorn hun 

gezamenlijke Open Dag. Ook de Zevensprong opent deze ochtend de deuren voor nieuwe 

ouders die op zoek zijn naar een basisschool voor hun kind. Van 09.00 tot 12.00 uur zijn 

nieuwe ouders van harte welkom voor een rondleiding door de school. De reguliere 

lessen in de groepen gaan op woensdagochtend 6 oktober gewoon door, waardoor 

ouders een goed beeld kunnen krijgen van de scholen en de manier van lesgeven. 

Aanmelden voor een bezoek deze ochtend is noodzakelijk en kan via 

basisscholenapeldoorn.nl. Gezinnen die onze school willen bezoeken kunnen kiezen voor 

een tijdslot van een uur (tussen 9.00 en 12.00 uur). Wanneer nieuwe gezinnen deze dag 

niet in de gelegenheid zijn is dat ook geen probleem. Ook op andere dagen staan wij 

open voor een kennismakingsgesprek en rondleiding. Hiervoor kan een afspraak worden 

gemaakt met Richard Kwak. 

 

 

Ouderraad  

Wie komt ons OR- team versterken? 

Wie wil er actief zijn op de basisschool van je kind? 

Als OR- lid kun je een positieve bijdrage leveren aan de gang van zaken op de 

basisschool van je kind. Je bent nauw betrokken bij school, meedoen en meepraten over 

alle zaken die op school voor je kind worden georganiseerd, je krijgt meer contact met 

de meesters en juffen maar bovenal is het gezellig en fijn om betrokken te zijn bij je kind 

en school. 

We proberen de meesters en juffen te ontlasten en mee te helpen bij het uitvoeren van 

allerlei activiteiten . Hiervoor hebben we eens in de 2 maanden een overleg. We hebben 

diverse commissies, denk aan sinterklaas, kerst, pasen, koningspelen etc. Je kunt 

aansluiten bij de commissie die jou het meeste aanspreekt en bij de activiteit aanwezig 

zijn , hoe leuk is dat? 

Heb je interesse , laat dit dan even weten aan Ineke Bouwmeester 

(administratie@zevensprong.nu) 

 

 



 

 

 

Praktijkklas 

Zoals we u eerder geïnformeerd hebben, starten we op de Zevensprong met een 

praktijkklas. De praktijkklas is bedoeld voor alle leerlingen in groep 6, 7 en 8 die meer 

begaafd zijn op praktisch gebied, dus goed met hun handen kunnen werken. Ook lopen 

de betreffende leerlingen in meer of mindere mate vast in het enkel leren uit boeken. De 

signalering door middel van observaties van de leerkracht is hierbij van cruciaal belang. 

De leerlingen in de praktijkklas voeren gedurende het schooljaar diverse praktische taken 

en opdrachten uit. Hierbij gaan kinderen onder andere aan de slag met het kennismaken 

met gereedschappen, koken, klussen en dagelijkse praktische klusjes zoals een bandje 

plakken. Daarnaast wordt per kind bekeken welke leerpunten er voor hem of haar zijn. 

De deelnemende leerlingen hebben een bovengemiddelde interesse in techniek en zijn 

gemotiveerd om in de praktijkklas te zitten. Ze zijn dan ook bereid om buiten de eigen 

schooluren deel te nemen. Kinderen die gemotiveerd zijn om naar de praktijkklas te 

gaan, moeten een sollicitatiebrief schrijven. Hierin beschrijven ze waarom ze graag naar 

de praktijkklas willen. Vanuit de binnengekomen brieven selecteert de leerkracht van de 

praktijkklas in overleg met de eigen leerkracht van de leerling, deelname of niet. Het kan 

zijn dat er meer leerlingen aanmelden dan er plek is. Wij zullen dan helaas keuzes 

moeten maken wie er wel en niet kan deelnemen. Na de herfstvakantie zullen we gaan 

inventariseren welke leerlingen interesse hebben in de praktijkklas. Zodra bekend is wie 

er mee kan doen, zullen we u en uw kind hierover informeren. De praktijkklas is iedere 

donderdag van 13.00 uur tot en met 15.00 uur. Voor vragen kunt u terecht bij meester 

Ruud. 

Huiswerkbegeleiding 

Op dinsdag 5 oktober is het eerste moment dat er huiswerkbegeleiding gegeven zal 

worden. De huiswerkbegeleiding is bedoeld voor leerlingen in de bovenbouw (groep 5 tot 

en met 8) die ondersteuning nodig hebben tijdens het leren en maken van hun huiswerk. 

Leerlingen kunnen om diverse redenen gebruikmaken van de begeleiding. Tijdens de 

huiswerkbegeleiding kunnen leerlingen op school hun huiswerk maken, ondersteuning 

krijgen bij het voorbereiden van bijvoorbeeld een spreekbeurt of boekbespreking, 

(huiswerk) leren plannen of gewoon op een rustig plekje in de klas zelfstandig aan het 

werk gaan omdat dit thuis niet lukt. Ook kan er extra uitleg gegeven worden bij het 

huiswerk over taken die leerlingen nog lastig vinden. Tijdens de huiswerkbegeleiding kan 

gebruik gemaakt worden van de materialen en i-pads/computers van de school. 

Het is aan de leerlingen zelf (eventueel in samenspraak met ouders) om te kiezen of ze 

gebruik willen maken van de huiswerkbegeleiding. Ook kan het zijn dat de eigen 

leerkracht van de leerlingen het gebruik van huiswerkbegeleiding aanraadt.                 

De huiswerkbegeleiding is op dinsdag van 14.00 tot en met 15.00 uur in het lokaal van 

groep 8 en wordt begeleid door één vaste leerkracht. Op die manier blijft de leerkracht 

ook goed op de hoogte van de ontwikkeling van de leerling. Wanneer een leerling klaar is 

met het huiswerk, mag de leerling naar huis. Dit zou dus ook eerder dan 15.00 uur 

kunnen zijn, maar dit zal nooit later dan 15.00 uur worden. 

 

 

 



 

 

 

 

Partou 

 

Na het officiële samengaan van Smallsteps en Partou, begin 2020, hebben we de 

afgelopen periode hard gewerkt aan de samensmelting van de twee organisaties tot één 

nieuwe. Waarbij we het beste van beide werelden behouden en verder versterken. Met 

bijvoorbeeld het harmoniseren van het pedagogisch beleid en onze vernieuwde PM 

Academie, met interessante leermodules voor onze medewerkers. Daarnaast kijken we 

waar we onze dienstverlening voor ouders en kinderen nog kunnen verbeteren.  

We hebben en houden ons belangrijkste doel voor ogen: de zorg, opvang en ontwikkeling 

van jouw kind(eren). 

Alle locaties worden stap voor stap in een nieuw jasje gestoken. 

We hebben geluk dat De Zevensprong hoog in de lijst stond en 

de eerste veranderingen dus al zichtbaar zijn op onze locatie. 

Daarnaast gaat in de herfstvakantie een lang gekoesterde wens 

in vervulling. Zowel het kinderdagverblijf als de BSO krijgen een 

mooie, nieuwe vloer, de muren worden geverfd en het 

keukenblok bij het kinderdagverblijf wordt vervangen.  

Wij zijn al trots op onze ruimtes en de samenwerking met school, maar met deze nieuwe, 

frisse uitstraling doen we daar nog een schepje bovenop. 
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Wij kunnen niet wachten en zijn benieuwd naar het resultaat. Jullie ook? 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Team KDV/BSO De Zevensprong 

 

 

 


