
 

 

 

Nieuwsbrief 
 

 

  

Voorwoord 

Beste ouder(s)/verzorger(s),  

Voor u ligt de nieuwsbrief van de maand maart. Wat 

vliegt de tijd! Afgelopen week heeft iedereen kunnen 

genieten van een welverdiende vakantie. Voor de 

vakantie hebben wij gelukkig alle groepen gewoon les 

kunnen geven, ondanks veel gevallen van corona. 

Gelukkig is bijna iedereen weer opgeknapt en gaat het 

mooie weer er hopelijk voor zorgen dat we gezond 

blijven. 

Voor de vakantie hebben we met de kinderen carnaval 

gevierd. Iedereen was mooi verkleed/geschminkt. In de 

eigen klas hebben de kinderen hun outfit geshowd en er 

met elkaar een feestje van gemaakt. Ook hebben ze als 

maandelijkse activiteit voer voor de vogels gemaakt.  

Vanmiddag is er, zoals eerder gecommuniceerd, 

kijkmiddag voor ouders van groep 3 tot en met 8.                

U bent welkom via de gebruikelijke ingangen (rode 

deuren) van de school. We hopen u dan te mogen 

ontvangen.  

Met vriendelijke groet,  

Richard Kwak 

Ziekte                             

Vriendelijk verzoek om bij ziekte te bellen naar school. 

Dit kan vanaf 08.00 uur. Alvast bedankt! 

 

 

 

 

 

 

Maart 2022 



 

 

 

Letterfeest groep 3 
 

Eindelijk was het dan zo ver: het letterfeest in groep 3. De kinderen 
hebben alle letters aangeboden gekregen, dus het was tijd voor een 
feestje. We deden een leuke speurtocht, waarbij de kinderen op zoek 

moesten gaan naar woorden in de hal. Alle kinderen hebben een diploma 
en een leuk cadeautje gekregen! Oh, wat waren ze (en natuurlijk ook de 
juffen) trots! 

 

 

                                                    

 

 
 

 

 

 



 

 

 

Aanmelden nieuwe leerlingen 
 

Zoals u misschien al heeft gehoord gaat het aanmelden en plaatsen van nieuwe 
leerlingen op de basisscholen van de schoolbesturen Leerplein055, PCBO 

Apeldoorn en de Veluwse Onderwijsgroep in Apeldoorn veranderen. Doel van het 
nieuwe beleid is om alle leerlingen in Apeldoorn een gelijke kans te geven op 

inschrijving naar een school van eerste keuze. Het is dus niet meer mogelijk om 
uw kind op zeer jonge leeftijd in te schrijven op een school. Wij voldoen hierdoor 
als besturen in Apeldoorn aan de wettelijke richtlijnen. 

Heeft u een kind geboren na 1 mei 2019, dan ontvangt u ongeveer 2 maanden 
voordat uw kind 3 jaar wordt een informatiepakket vanuit de gemeente. 

Dit pakket bestaat uit een brief van de gemeente, de brochure met uitleg over 
het toelatingsbeleid en het aanmeldformulier op naam en adres van uw kind. 

Vanaf dat moment kunt u uw kind aanmelden. 
Meer informatie kunt u vinden op www.basisscholenapeldoorn.nl 

De website wordt deze maand uitgebreid. 

 

Scholierencross 2022 

 
Helaas gaat ook dit jaar de scholierencross vanuit Accres niet door. Wel is er 

goedkeuring gegeven voor het schoolvoetbal, daar hoort u verderop in het 
schooljaar nog meer over. 

Hopelijk kan volgend jaar de scholierencross wel weer doorgaan. 
 

 

Even voorstellen 

Hallo, ik ben Zoë Veenstra,  

Ik ben 23 jaar en woon in Apeldoorn. In mijn vrije tijd maak 

ik graag muziek, speel ik spelletjes en reis ik de wereld rond. 

Ik zing, speel gitaar en piano en heb een eigen bandje 

opgericht. In de winter houd ik van skiën en snowboarden. 

Ik ben sinds november afgestudeerd als leerkracht en per 10 

maart ga ik als ondersteunend leerkracht aan het werk op de 

Zevensprong. Ik ben werkzaam op de maandag, woensdag, 

donderdag en vrijdag. Ik kijk er naar uit om te beginnen bij 

de Zevensprong en met de kinderen aan het werk te gaan.  

 

 

 

http://www.basisscholenapeldoorn.nl/


 

 

Partou                                                         

 

Kinderdagverblijf 

Zoals jullie in de vorige nieuwsbrief hebben kunnen lezen zijn we in januari 
gestart met het thema ‘Bouwen”, Ook in de maand februari zijn de kinderen nog 

bezig geweest met allerlei activiteiten rondom dit thema, waaronder een eigen 
huis maken! 

 

 
En ook op het kinderdagverblijf hing er een hoop liefde 

in de lucht en hebben we mooie hartjes geplakt voor 
onze eigen Valentijn! 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Smaaksafari: Op groente-avontuur 

Er zijn veel leuke en speelse manieren waarop je een kind met groenten kennis 
kunt laten maken. Deze manieren komen allemaal samen in de Smaaksafari-

koffer, een samenwerking met Madaga (expert van verse kidsproof maaltijden). 
Want eten is meer dan alleen aan tafel je bordje leegeten! Elke Smaaksafari 
staat er een andere groente centraal. Samen met de 

Moestuinvriendjes uit de moestuin; Do Duizendpoot, Liv 
Lieveheersbeestje, Mollie Mol en Siem Slak beleven jullie 

allerlei avonturen. 
In maart gaan we met het kinderdagverblijf weer op 

smaaksafari en deze keer gaan we op zoek naar de zoete 
aardappel. 

We gaan 2 weken op een superspannende reis. Samen met 
de vriendjes uit de moestuin: Mollie Mol, Siem slak, Do 

duizendpoot en Liv het lieveheersbeestje, gaan we de zoete 
aardappel ontdekken. Deze groente is niet alleen erg lekker 

maar ook super gezond. We lezen leuke verhalen met de 
zoete aardappel in de hoofdrol, doen leuke activiteiten met 

deze groente en natuurlijk wordt er volop gesmuld van 
allerlei verschillende variaties van de zoete aardappel! 

 
             Met vriendelijke groet 

             Team KDV/BSO De Zevensprong 
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