
 

 

 

Nieuwsbrief 
 

 

  

Voorwoord 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

We zijn het schooljaar goed begonnen. Er wordt 

volop aandacht besteed aan een goede sfeer in de 
groep, maar natuurlijk ook hard gewerkt. Het is fijn 

om iedereen fris en vol energie weer op school te 
zien. In deze nieuwsbrief leest u meer over 

schaken, het gebruik van pennen op school en over 

‘Kids college Apeldoorn’. Veel leesplezier gewenst! 

Met vriendelijke groet, 

Richard Kwak 
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Open Dag KIDS COLLEGE APELDOORN 

 

Zondagmiddag 4 september van 14.00 tot 16.00 uur staan de deuren 

open op de Deventerstraat 54: kinderen van groep 7-8 kunnen dan, 

samen met hun ouders, kijken wat KCA is en doet. De coördinator en 

vrijwilligers geven informatie over de jaarplanning van 24 GRATIS lessen 

op zondagmiddag: lessen waarin kinderen in de praktijk mogen ervaren 

wat diverse beroepen inhouden. Huidige KCA-leerlingen leiden op 4 

september belangstellenden rond langs de diverse opdrachten: kom zeilen 

met de zeilinstructeur, kom puzzelen als archeoloog, kom hapjes maken 

als kok (en bedienen als serveerster), kom verbanden aanleggen als 

verpleegkundige, kom logo’s ontwerpen als grafisch vormgever EN NOG 

VEEL MEER!  Voor meer informatie: www.kidscollegeapeldoorn.nl 

 

 

Schoolpennen  

 
Als school vinden we het belangrijk dat leerlingen goed 
leren schrijven. Dit begint bij een juiste potlood- en 

pengreep. Om die reden hebben wij met elkaar 
afgestemd welk schrijfgereedschap in welke jaargroep 

gebruikt wordt. De enige uitzondering hierop is wanneer de schrijffysio 
een andere pen adviseert.  

In groep 4 proberen de leerlingen 2 soorten pennen, namelijk de vulpen 
en de rollerpen uit. Afhankelijk van welke zij het fijnste vinden, kiezen zij 

hun pen. Deze schrijfpen gaat in ieder geval mee tot en met groep 6. 
Deze pen krijgt de leerling van school. Op het moment dat deze pen stuk 

gaat, dan wordt er verwacht dat de leerling een nieuwe pen op school 
koopt.   

In groep 7 en 8 mogen leerlingen naast hun vulpen of rollerpen ook met 

een eigen blauwe balpen schrijven. Als er voor een eigen blauwe balpen 
wordt gekozen, dan moet de leerling deze zelf meenemen. Het is 

belangrijk dat dit een standaard balpen is (geen tierelantijntjes).  

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Schaaklessen De Zevensprong  
Nieuwe serie vanaf 1 september 2022 
 
Schaken is een leuk uitdagend spel.  
Je leert spelenderwijs kritisch en creatief denken, problemen oplossen en plannen maken.  
Je leert met elkaar overleggen en oefent zelfbeheersing: ‘Kijk eerst wat je tegenstander kan doen!’ 
 
De volgende lesserie voor leerlingen van De Zevensprong begint donderdag 1 september 2022. 
Gediplomeerd schaakleraar Karel van Delft geeft de lessen.  
De lessen zijn geschikt voor beginners en gevorderden. Dat kan door de workshopachtige opzet.  
 
De vijftien lessen zijn elke week op donderdag van 14 – 15 uur op school. 
Er zijn geen lessen wanneer de school gesloten is. 
De lesserie kost 75 euro. Inclusief het boekje ‘Ik leer schaken’ en schaakapp Shessmatec.  
Ouders/verzorgers krijgen per e-mail een factuur. 
 
De schaakcursus is een initiatief van Schaakacademie Apeldoorn. 
Site: www.schaakacademieapeldoorn.nl. Mail: karel@kvdc.nl. Telefoon: 06-22226928.  
Aanmelden kan door het ingevuld aanmeldstrookje te mailen naar schaakleraar Karel van Delft.  
 
 

         Schaken is leuk en maakt je slimmer        
 

Aanmelden schaaklessen De Zevensprong   - Mailen naar Karel van Delft karel@kvdc.nl  
 
School:  
Naam leerling: 
Geboortedatum en schoolgroep: 
Naam ouders/verzorgers: 
Telefoonnummer ouders/verzorgers:  
E-mailadres ouders/verzorgers:  
Van lessen wordt soms beeldmateriaal gemaakt voor de nieuwsbrief van Schaakacademie Apeldoorn. 
Toestemming: ja/nee 

http://www.schaakacademieapeldoorn.nl/
mailto:karel@kvdc.nl
mailto:karel@kvdc.nl

