
 

 

 

Nieuwsbrief 
 

 

  

Voorwoord 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

In de maand april hebben we genoten van een 
heleboel leuke activiteiten in de diverse groepen. 

We vinden het heel fijn dat dit allemaal weer door 
kan gaan. De leerlingen van groep 8 hebben de Cito 

eindtoets gemaakt en het is nu wachten op de 

uitslag. Naast de activiteiten van de maand april, 
leest u in deze nieuwsbrief o.a. informatie over de 

activiteit in de maand mei en de schoolfotograaf.  

Veel leesplezier gewenst. 

Met vriendelijke groet, 

Namens het team, 

Richard Kwak               

Schoolfotograaf      

Donderdag 19 mei komt de schoolfotograaf. Dit jaar 
worden er groepsfoto’s en portretfoto’s gemaakt. 

Bovendien is er gelegenheid voor het maken van 
een broertje(s)/zusje(s) foto. Dat gebeurt vanaf 

14.00 uur. Als u graag een foto van uw kinderen 
samen wilt laten maken, stuurt u dan voor vrijdag 

13 mei een mail naar 
administratie@zevensprong.nu om u aan te melden. 

De gymlessen gaan niet door op deze dag.  
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   MR nieuws 

 

Op 29 maart hebben we weer een MR-vergadering gehad. Deze 

vergadering kan gelukkig weer op school plaatsvinden. We hebben 

verschillende onderwerpen besproken. Er is een korte update gegeven 
over de stand van zaken wat betreft Covid. Op dit moment zijn er onder 

de leerlingen weinig besmettingen en hebben we bijna alle maatregelen 
kunnen opheffen. Wel blijven kinderen nog regelmatig hun handen wassen 

en delen de leerkrachten iedere week nog zelftesten uit.  
De begroting voor dit schooljaar is doorgenomen en besproken. De vragen 

werden beantwoord door de directie.  
Ook is er gepraat over het jaarplan. In het jaarplan staan alle doelen die 

de Zevensprong voor dit jaar hebben opgesteld. De doelen liggen op dit 
moment op schema en worden twee keer per jaar bekeken en besproken 

met het team. Er is dan ruimte voor toelichting en stand van zaken. 
We hebben het deze vergadering gehad over het huidige rapport. Hierin 

kwam naar voren dat het persoonlijke woordje aan en over de leerling erg 
gewaardeerd wordt, maar er ook de vraag is of alle ouders dit kunnen 

lezen en begrijpen. De twee andere bladen (methodecijfers en Cito 

scores), zijn soms lastig te lezen. De vraag vanuit de MR is of de 
leerkrachten in de MR, dit onder de aandacht willen brengen in een 

teamvergadering. Van daaruit kunnen we een besluit nemen om het 
rapport aan te passen waar nodig. 

Floor, de voorzitter van de MR, stopt na dit jaar. Als MR-lid, zit je drie jaar 
in de MR. Dat betekent dat we voor volgend jaar opzoek zijn naar een 

nieuw MR-lid. In april zal er een vacature worden opgesteld en worden 
gedeeld met alle ouders in de nieuwsbrief. U kunt dan tot en met 10 mei 

reageren.  
 

De volgende vergadering vindt plaats op dinsdag 17 mei 2022. Punten die 
besproken gaan worden zijn o.a. schoolgids, betrokkenheid ouders, 

formatie en punten GMR. Wees welkom om deze vergadering bij te 
wonen. Mocht u punten hebben die wij als MR kunnen bespreken, kunt u 

ook altijd een mail sturen naar mr@zevensprong.nu.   
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Gevonden voorwerpen 

Onze bak met gevonden voorwerpen puilt inmiddels weer 
uit. Wij  zouden het fijn vinden als u komt kijken of er 

dingen bij zijn die uw kind mist. Dit kan op dinsdag 10 
mei of donderdag 12 mei om 14.00 uur. De gevonden 

voorwerpen liggen dan uitgestald in de centrale hal bij de 
bovenbouw. De spullen die overblijven gaan daarna weg.  
 

 

 

Schoolvoetbal groep 8 
Groep 8 mocht het na de eerste ronde op 30 maart, woensdag 20 april 

opnemen tegen teams van De Zonnewende, de Korf, de Vorm en de St. 

Victor. We werden tweede in de poule en wisten niet wat dit zou 
betekenen: zijn we wel of niet door naar de kruisfinales (halve finales)? Al 

snel kwam het verlossende woord, wij waren de beste nummer 2 van alle 
poules en mochten daarom door naar de halve finales! 

En in de halve finale moesten we het opnemen tegen 
Het Web. Het was een spannende pot, met 1-0 wisten 

we te winnen en werden we dus finalist! 
In de finale kwamen we een bekende tegen, de 

Zonnewende werd namelijk onze tegenstander. 
Tijdens de poulewedstrijd tegen dit team was het 

gelijk gebleven… Maar in de finale wisten we te winnen 
door twee mooie doelpunten te maken, tegenover 1 

doelpunt van de Zonnewende. Groep 8 is dus eerste 
geworden van de jongens poule B, wat een mooie 

prestatie!!! 

 

Zomerschool 

Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst organiseert ook deze zomer weer een 

zomerschool voor kinderen die ingeschreven staan bij Leergeld Apeldoorn-

Voorst. Voor meer informatie kunt u terecht bij: 

Dhr. J. Rellum, coordinator@project-leergeld.nl 

Mw. K. Nieuwenburg, Educatie@coda-apeldoorn.nl 
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Maandelijkse activiteiten 

Pasen 
Tijdens de Paasviering hebben alle leerlingen 

prachtige paaskaarten gemaakt voor de ouderen die 

wonen in Talma Borgh. Zij waren ontzettend verrast 
en blij met de vrolijke kaartjes die zij hebben mogen 

ontvangen!  

Programmeren 
De leerlingen hebben kennisgemaakt met programmeren. Dit was super 

interessant!  

De groep 1, 2 en 3 gingen aan de slag met Cubetto. Spelenderwijs en 

zonder schermen hebben deze groepen geleerd wat programmeren is. 
De groepen 4 en 5 leerden over robots door middel van de Ozobot. Dit is 

een klein robotje dat reageert op zwarte lijnen en kleurcodes. Ze hebben 
een eigen route mogen bedenken voor de Ozobot! 

De groepen 6, 7 en 8 leerden met behulp van Lego WeDo een robot 

bouwen en programmeren.   

   

Lipdub  

Op 18 mei zal Tim Koldenhof producties bij ons op school zijn. Zij komen 

ons dansworkshops geven! Dit alles omdat wij met de hele school een 
lipdub gaan maken. Dit is een video waarin op muziek gedanst en 

geplaybackt wordt aan één stuk door. Wij kijken enorm uit naar deze dag! 

 


