
 

 

 

Nieuwsbrief 
 

 

  

Voorwoord 

Beste ouder(s)/verzorger(s),  

Ten eerste heel hartelijk dank dat u heeft bijgedragen   

voor de mensen in Oekraïne. Het is hartverwarmend om 

te zien hoeveel er opgehaald is. Afgelopen vrijdag is 

alles afgeleverd op de juiste plaats. 

Er is meer nieuws. Zowel de jongens als de meisjes van 

groep 7 en 8 hebben de volgende ronde in het 

schoolvoetbal toernooi gehaald. Verderop in de 

nieuwsbrief leest u hier meer over. 

In de maand april staat de CITO-eindtoets voor groep 8 

op de agenda en we wensen de leerlingen daar 

natuurlijk heel veel succes bij. Naast hard werken is er 

ook ruimte voor ontspanning. Over de maandelijkse 

activiteit van april leest u in deze nieuwsbrief meer.  

Veel leesplezier gewenst. 

Met vriendelijke groet, 

Richard Kwak 
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Maandelijkse activiteit 

De activiteit van de maand maart zal plaats vinden in april. Dit betekent dat de 

leerlingen in april 2 leuke activiteiten zullen gaan doen. 

De maand april staat in het teken van voorjaar en natuurlijk ook Pasen. De 

eerste activiteit van deze maand heeft dan ook te maken met Pasen in 

combinatie met eenzame ouderen. De kinderen zullen op 14 april tijdens de 

Paasviering leuke paaskaartjes maken die bij de eenzame ouderen bezorgd 

worden. 

Tijdens de tweede activiteit op 19 april zullen de leerlingen bezig zijn met 

programmeren. Dit wordt verzorgd door Coda. Zij zullen in iedere groep een 

workshop geven op niveau.  

Wij kijken uit naar deze activiteiten! 

 

 

 

 

 



 

 

Schoolvoetbal 
 

Zowel een team van groep 7 als van groep 8 heeft 

afgelopen woensdag deelgenomen aan schoolvoetbal. 

Beide groepen speelden bij Robur et Velocitas 3 

wedstrijden. Groep 7 won 2 wedstrijden en speelde 1 

wedstrijd gelijk. Groep 8 won alle wedstrijden. Beide 

groepen zijn door deze mooie 

resultaten door naar de volgende ronde!       De volgende 

ronde zal zijn op woensdagmiddag 20 april bij Groen Wit 

’62. Het speelschema wordt op een later moment bekend 

gemaakt. U bent natuurlijk van harte welkom om deze 

middag onze groepen te komen aanmoedigen tijdens het 

voetballen.  

Leerlingtevredenheidsenquête 

 

In maart hebben wij een leerlingtevredenheidsonderzoek gehouden in de 

groepen 7 en 8. 

Dit is een jaarlijks terugkerende enquête die verplicht is gesteld door de 

onderwijsinspectie. 

Hieronder vindt u de uitkomsten. 

 

Over de school      Gemiddeld cijfer 

Hoe vind je het op school?     8,8 

Hebben jullie een leuke klas?     8,4 

Vind je het leuk om met de kinderen uit jouw klas 

om te gaan?                8,4 

 

De lessen op school 

Ben je tevreden over wat je leert op deze school?  9,1 

Vind je de regels op school duidelijk?            8,7 

Ben je tevreden over de uitleg van je juf of meester? 9,4 

Vertelt je juf of meester je duidelijk wat je goed of 

fout doet?                9,0 

Helpt je juf of meester je goed als dat nodig is?  9,5 

 

Rapportcijfer 

Welk rapportcijfer geef je de school?            8,8   

 

 
 
 
 

 



 

 

 

Inzamelactie voor Oekraïne 
 
 

Afgelopen week zijn we een inzamelactie voor de 
mensen in Oekraïne gestart. We vroegen jullie hulp 

door onder andere goederen, eten en medicatie in te 
zamelen. 

We zijn enorm verrast door de hoeveelheid spullen. 
Wat zijn jullie vrijgevig geweest en wat is er ontzettend veel ingezameld. Onze 
dank daarvoor! 

 
Er zijn 3 auto's vol geladen. We hebben alle spullen gebracht naar Stichting 

W.H.O.E. aan de Vlijtsekade (Zwitsalterrein). 
De Stichting zal dinsdag 5 april tussen 10.00 en 12.00 uur alle spullen in 
vrachtwagens laden. U kunt er gaan kijken hoe ze dat doen. Dan zullen de 

vrachtwagens naar Oekraïne vertrekken. 
Op de website kunt u alles volgen: Inzameling noodhulp voor Oekraïne – WHOE 

 
Door jullie hulp zijn er vele mensen geholpen. Nogmaals onze dank voor jullie 
hulp.  

Namens het hele team van De Zevensprong. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwhoe.nl%2Finzameling-dekens-dekbedden-verbandmateriaal-voor-oekraine%2F&data=04%7C01%7Ci.bouwmeester%40veluwseonderwijsgroep.nl%7C9d6c0933a7bf43f9f5a308da13e4e84f%7C4800b5e05b58471d87ea4bb1a74e0887%7C0%7C0%7C637844171112844311%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=61LECG1BH7b117J32AgL%2BfBmVAuYQ5xlTUhum0d42ok%3D&reserved=0


 

 

 

Op weg naar Pasen  
 

Voor kinderen zijn er in de Goede Week 

voor Pasen een aantal kindervieringen 
waarbij je met je kind(ere) van harte 

welkom bent.  
Locatie: Onze Lieve Vrouwekerk.  

               Hoofdstraat 18  Apeldoorn 
 
 

 
 

 
 
9 april: Palmpaas viering om  16.30 uur.  

Alle kinderen wordt gevraagd een versierde palmpaasstok mee te nemen.  
Wil je meezingen met het kinderkoor ‘K Zing in deze viering? Kom dan naar de 

repetities op 1 en 8 april van 18.30-19.30 u in het Emmaüshuis.  
 
15 april: Goede Vrijdag viering voor kinderen om 11.00 uur 

We gaan samen de kruisweg van Jezus lopen. Wat gebeurde er toch allemaal op 
die dag?  

In de viering zit een doe-moment met de kinderen.  
Ouders kunnen deze viering samen met hun kind bijwonen.  
 

17 april: kinderdienst voor alle kinderen van klein naar groot. 
Tijdens de Paasmorgenviering in de kerk (11.00 uur), is er voor de kinderen een 

Paaskinderdienst in het Emmaüshuis dat naast de kerk ligt. We starten in de 
kerk! 
Na afloop gaan we eieren zoeken in de tuin.  

 
 

Eerste communie 
Is je kind 7-8 jaar en wilt het instappen in het voorbereidingstraject voor de 
kinderen, neem dan contact op met kindenkerk@rkapeldoorn.nl 

 
 

 
Mariska Litjes 
Kind en kerk Franciscus parochie  
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