
 

 

 

Nieuwsbrief 
 

 Voorwoord 

Beste ouder(s)/verzorger(s),  

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief voor de maand december. 

Het sinterklaasfeest is achter de rug en we kunnen u zeggen 

dat het een hele geslaagde dag was. Vandaag is de school in 

kerstsfeer gebracht en ook hiervan zullen we een gezellige tijd 

maken.  

Voor nu wensen wij u een gezellige decembermaand.  

Met vriendelijke groet, 

Richard Kwak 

 

Testen bij de GGD of zelftesten? 

Leerlingen met milde coronaklachten zoals verkoudheid en 

hoesten, kunnen met een negatieve zelftest naar school. Dat 

heeft minister Hugo de Jonge (VWS) besloten na advies van 

het OMT. Bij een positieve zelftest is testen bij de GGD nog 

steeds nodig. 

Verkeersveiligheid 

In verband met de veiligheid vragen we u uw auto ruimer van 

de school te parkeren. Veel ouders doen dit al en hiervoor 

onze dank! U mag sowieso niet voor de school parkeren, hier 

geldt een parkeerverbod, maar verderop in de straat is er 

genoeg ruimte. Dit vraagt van u iets meer tijd bij het brengen 

en halen van uw kinder(eren), maar veiligheid staat voorop 

toch? 
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De MR stelt zich aan u voor  

Ook dit schooljaar is de MR actief binnen de school. In de bijlage treft u 

een jaarverslag aan van vorig schooljaar. Hierin kunt u lezen wat er vorig 

jaar besproken is binnen de MR.   

Helaas konden wij, door de toen geldende coronamaatregelen, ons niet voorstellen 

tijdens de informatiemiddag/-avond. Bij deze stellen wij ons graag aan u voor (van links 

naar rechts):  

 

Mijn naam is Floor Steendijk, getrouwd met Gerben en 

de moeder van Olivier uit groep 5 en Merlijn uit groep 3. 

In het dagelijks leven ben ik fysiotherapeut voor 

ouderen. Dit is voor mij het laatste jaar in de MR en ik 

mag de voorzitter zijn. Het zou voor mij mooi zijn als we 

aan het eind van dit schooljaar kunnen zeggen dat de 

communicatie naar ouders nog beter gaat dan nu.  

Mijn naam is Wilco Schut, 35 jaar oud. Ik ben getrouwd 

en woon in de prachtige wijk Zuidbroek. 

Ik ben vader van 2 kinderen: Liam zit nu in groep 3 en 

Féline komt in januari op de Zevensprong. Graag ben ik betrokken bij het welzijn van het 

kind en de school. Dat is voor mij de reden dat ik de sprong in het diepe gemaakt heb bij 

de MR. Ik hoop hier veel te mogen leren. 

Ik ben Romy Raaijman. Sinds 2 jaar werkzaam als leerkracht op de Zevensprong. Twee 

jaar lang groep 6 lesgegeven en sinds dit jaar één dag groep 7 leerkracht en twee dagen 

ondersteunend leerkracht. Een leuke nieuwe functie waarin ik veel verschillende kinderen 

zie en samenwerk met diverse collega’s. Dit jaar als nieuw gezicht in de MR. Ik vind het 

oudercontact belangrijk en ben benieuwd naar de creatieve en kritische blik vanuit 

ouders. Ik ga er open in heb er zin in! 

Mijn naam is Ruud Lieferink. Leerkracht van groep 7 op de maandag, dinsdag, 

donderdag en vrijdag. Dit is mijn tweede jaar op de Zevensprong en ook mijn tweede 

jaar in de MR. Op mijn vorige scholen heb ik al vele jaren meegedraaid in de MR, dus ik 

vind het mooi om te zien hoe dat op de Zevensprong gaat. Ik leer weer bij en ik kan mijn 

ervaring en kennis van voorgaande jaren meenemen. Ondanks de Corona maatregelen 

hoop ik u dit jaar weer vaak te zien.  

Ik ben Karin Riphagen. Ik ben ruim 13 jaar werkzaam op de Zevensprong en dit wordt 

mijn derde (en laatste) jaar in de MR. Ik ben op maandag, dinsdag en woensdag de 

leerkracht van groep 3, wat ik met veel plezier doe. Ik hoop binnen de MR de kwaliteit 

van het onderwijs te verbeteren door mee te praten over wat er op school speelt. Ook 

hoop ik, samen met de MR, de communicatie tussen de school en ouders te verbeteren. 

Op naar een vruchtbaar jaar!  

Hoi, mijn naam is Olaf Horsman en ik ben de trotse vader van Jens en Noud. Sinds dit 

schooljaar zit ik in de MR en dat bevalt tot nu toe heel goed. Het is interessant en 

leerzaam om samen met school te overleggen over verschillende zaken. Ik vind het 

belangrijk dat in alles wat we doen en bespreken, we 

kijken naar het welbevinden van het kind. Een heldere communicatie tussen elkaar is 

daarbij van groot belang.  

 

Mocht u vragen hebben over de MR, ideeën hebben of willen weten welke onderwerpen 

we bespreken, dan kunt u altijd contact zoeken met een van ons of via de mail                                                                   

mr@zevensprong.nu  

  

 



 

 

Kickboksen 

Dinsdag 23 november heeft Accress een workshop 

kickboksen gegeven. Usra en Milou uit groep 6 

hebben hier een verslagje over geschreven. 

Het kickboksen is een actieve sport, groep 5 tot en met 

8 heeft dit gedaan. Wij begonnen met een soort spel. 

Als de trainer zei :‘Pion’. Dan moest hij/zij het snelste 

de pion pakken en de ander die geen pion had moest 5 

keer de squad doen. 

Na dit spel werden wij verdeeld in groepjes. Er waren drie technieken: trappen tegen het 

kussen, verdediging en hinken op ladders. We hebben veel geleerd: ‘De opstoot, hoek en 

bokshouding.’ 

Maar over het kickboksen: het is voor herhaling vatbaar! 

Ook hebben 2 leerlingen uit groep 4B iets geschreven 

over de sportieve activiteit van Accres: 

Ik vond het leuk en het laatste spelletje vond ik het 

leukst. Maar het tweede spelletje vond ik minder leuk. Het 

eerste spelletje was tikkertje. Het tweede spelletje was 

steen papier schaar. Het laatste spelletje was stand in de 

mand. Dat vond ik het leukst. 

Willen jullie het nog een keer doen? Kunnen wij dan ook 

een keer kickboksen, net als in de bovenbouw? 

Kirstine 

 

Ik vond de spelletjes heel leuk en ik wil het nog een keer 

doen. Ik vond jullie leuk en hopelijk vonden jullie het ook 

leuk. Het leukste spelletje vond ik stand in de mand. Maar 

ook tikkertje en steen papier schaar vond ik leuk om te 

doen. Mijn favoriete spel was toch stand in de mand. 

Feddah  

 

 

Creatieve activiteit 
We hebben de Sint gedag gezegd en maken plaats voor de Kerstman! 

De activiteit van de maand december zal in het teken staan van Kerst.  

Met de gehele school zullen we op 23 december kerststukjes gaan 

maken. 

Wij kijken uit naar deze gezellige activiteit! 

 


