
 

 

 

Nieuwsbrief 
 

 

  

Voorwoord 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Ten eerste een heel liefdevol en gezond 2022 gewenst 

namens het hele team van de Zevensprong. Ondanks dat 

we alweer snel vooruitkijken, wil ik u toch nog even 

bedanken voor uw vertrouwen en steun afgelopen jaar. 

Ongetwijfeld was het voor u op bepaalde momenten vast 

ook even schakelen en een uitdaging, maar wat is dat 

goed gedaan! Wat fijn om zo samen te blijven werken 

aan mooi onderwijs voor onze leerlingen. Veel 

leesplezier! 

Met vriendelijke groet, 

Richard Kwak 

 

 

Activiteit van de maand 

Wij hebben een leuk project op het oog met betrekking 

tot de maandelijkse activiteit. Zodra er meer over 

bekend is, zullen we u hier alsnog over informeren.  

 

 

Januari 2022 

 

17 jan: MR vergadering 

23 jan: juf Marit jarig 



 

 

 

Nieuwe boeken  
 
Voor de hele school zijn er nieuwe boeken besteld. De leerlingenraad heeft in 

overleg met zijn/haar klas een lijst met titels gemaakt die zij graag zouden willen 
lezen. Dit zijn onder andere prentenboeken, leesboeken en informatieboeken. In 

elke bouw zijn de boeken al in de kasten gezet en klaar om gebruikt te worden!   
 

     

  

Nieuwe laptops  
 
Naast nieuwe boeken hebben wij ook nieuwe laptops aangeschaft voor de 
leerlingen. Om de laptops zo netjes mogelijk op te ruimen hebben wij hier ook 

twee karren voor aangeschaft. Uiteraard zijn wij erg blij met zoveel apparaten en 
op deze manier kan een hele klas tegelijk op een laptop aan het werk.  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Kerststukjes 

Vrijdag 17 december hebben wij hier op school kerststukjes gemaakt. Dit vonden 

de leerlingen erg leuk om te doen.  

De leerlingen en wij als leerkrachten hebben erg genoten van de gezellige dag. 

Wij vonden het fijn dat dit toch door kon gaan.  

Hieronder een aantal foto's: 

 

 

 

Kerstkaarten 

Een aantal klassen had voor de bewoners van Talma Borgh kerstkaarten 

gemaakt. Deze kerstkaarten zijn afgeleverd en de bewoners vonden het zeer 

leuk deze kaarten te ontvangen namens de leerlingen.      

 


