
 

 

 

Nieuwsbrief 
 

 

  

Voorwoord 

Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

In deze nieuwsbrief leest u onder andere over de nieuwe 

jeugdverpleegkundige en het schoolplein van de kleuters. Ook 

treft u de beslisboom aan welke u kunt gebruiken in geval van 

corona gerelateerde klachten. 

Met vriendelijke groet, 

Richard Kwak 

 

 

Schoolplein kleuters 

Zoals u wellicht gemerkt hebt, wordt het plein bij de 

kleuters opgefrist. Er worden onder andere lijnen 

aangebracht zodat leerlingen een route hebben om te 

fietsen. Ook wordt er een speelhuisje geplaatst en een 

tuintje aangelegd. In het tuintje kunnen de leerlingen in 

het voorjaar aan het werk. 
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Vervanging bij ziekte leerkrachten 

Tot nu toe is het dit schooljaar gelukt alle groepen les te geven. Met de 

verwachte opkomst van corona kan het zijn dat we in de toekomst een of 

meerdere groepen naar huis moeten sturen. Mocht het zover komen, dan hopen 

we op uw begrip.  

 

Even voorstellen 

Mijn naam is Sylvia Tiemens  

Ik ben als CJG- jeugdverpleegkundige verbonden aan de 

Zevensprong.  

In Apeldoorn wordt de jeugdgezondheidszorg door het Centrum 

Jeugd en Gezin (CJG) uitgevoerd.  

Ik ben het komende schooljaar regelmatig op school te zien en 

werk daarbij samen met mijn collega Titsia van ’t Hof ( jeugdarts). 

Gezondheidsonderzoek 

Alle 5 jarige en 11 jarige kinderen krijgen in dit schooljaar een 

uitnodiging thuis voor een gezondheidsonderzoek op het CJG bij mij 

of mijn collega. De CJG locatie is (meestal) dezelfde als waar u ook op het 

consultatiebureau kwam toen uw kind jonger dan 4 jaar was. De 

gezondheidsonderzoeken worden dus niet meer (zoals vroeger) op school gedaan. 

Inloopspreekuur 

Ik houd in het komende schooljaar ook een paar keer een open inloopspreekuur op 

school. Hiervoor is een afspraak maken niet nodig. U bent van harte welkom om bij mij 

binnen te lopen met vragen over de ontwikkeling van uw kind, over het opgroeien en het 

opvoeden. Bijvoorbeeld met vragen over zindelijkheid, eten, slapen, gedrag, 

plagen/pesten. Ook wanneer u twijfels heeft over het gehoor of de ogen bent u van harte 

welkom. Ik kan zo nodig een (extra) gehoortest of ogentest doen.  

Via school wordt bekend gemaakt wanneer de open inloopspreekuren gehouden worden 

in dit schooljaar. 

Op afspraak 

Naast het inloopspreekuur is het ook mogelijk om een afspraak te maken met mij op het 

CJG, wanneer u vragen heeft over de ontwikkeling, opgroeien of opvoeden. Ik denk 

graag met u mee en kan u adviseren of doorverwijzen naar jeugdarts of pedagogen van 

het CJG. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met het CJG (055-3578875) of 

een mail aan mij sturen. 

Tot ziens! 

Sylvia Tiemens jeugdverpleegkundige voor het CJG  

               s.tiemens-janssen@cjgapeldoorn,nl 
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Noodnummers 

Op de administratie ontvangen we regelmatig mailtjes van ouder(s)/ verzorger(s) die 

noodnummers van zichzelf doorgeven. Dit is niet nodig. De mobiele nummers van 

ouder(s)/ verzorger(s) staan in de basisgegevens van de leerlingen. Bij een noodgeval 

worden in eerste instantie de ouder(s)/ verzorger(s) benaderd. Indien die niet te 

bereiken zijn, zoeken we contact via de noodnummers. Dat zijn dan bijvoorbeeld de 

oppas, opa en/of oma, buurvrouw enz. 

 

Workshops voorlezen voor ouders van groep  

1 t/m 3  

 
Tijdens de eerste ouderavond voor groep 1 t/m 3 heeft 

Chantel Gussekloo van Coda al veel informatie gegeven over 

het plezier en nut van voorlezen.  

Op dinsdag 18 oktober en donderdag 20 oktober worden er 

op de Zevensprong workshops georganiseerd voor ouders 

waarin ze tips krijgen over voorlezen en ook zelf aan de slag 

gaan.  

Deze workshops starten om 13.00 uur en duren ongeveer 45 

minuten.  

Meer informatie volgt, maar zet het nu vast in uw agenda!  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Partou 

Op het KDV verwelkomen wij weer een aantal nieuwe kinderen en zwaaien wij ook een 

paar kinderen uit. Gelukkig blijven wij de meeste van hen nog zien aangezien veel 

kinderen doorstromen naar basisschool De Zevensprong en zo ook naar onze eigen BSO. 

We wensen iedereen een fijne tijd bij ons! 

 

De school is alweer eventjes bezig en iedereen lijkt zijn plekje weer gevonden te hebben. 

Ook op het KDV en de BSO zijn de kinderen al weer lekker in de weer geweest met 

allerlei verschillende activiteiten. 

 

Op het KDV hebben de kinderen een mooie luchtballon gemaakt van 

kosteloos materiaal. Ze hebben allemaal een plekje gekregen op de muur! 

Ook waren wij de afgelopen tijd veel buiten te vinden en hebben we nog 

volop genoten van het mooie weer! 

 

 

Op de BSO hebben de kinderen heerlijke groentechips gemaakt van 

onder andere zoete aardappel en wortel (deze hebben jullie vast wel 

geroken tijdens het wachten voor de 10-minuten gesprekken!) 

 

 

 

Op donderdag 15 september was het de dag van de pedagogisch 

medewerker en zijn wij in het zonnetje gezet met een cadeautje en 

mochten we smullen van een heerlijke taart! 

 

Week 38 en 39 waren de beweegweken (KDV) en de sport- en battleweken (BSO). Dit is 

goed voor de ontwikkeling op allerlei vlakken en natuurlijk gezond!   

Op de BSO waren er battles, zoals wie het snelste de was op kan hangen of bekers kan 

stapelen en natuurlijk stond er ook veel sport op het programma, zoals badminton, 

tafeltennis en knotshockey. Op het KDV hebben de kinderen peuteryoga gedaan en een 

gekleurde lijnenspel.  

 

 

Team KDV/BSO Partou De Zevensprong 

 

 

 


