
 

 

 

Nieuwsbrief 
 

 

  

 

Voorwoord 

Beste ouder(s)/verzorger(s),  

We hebben een leuke en leerzame maand achter de rug. 

Er is onder andere veel gelezen tijdens de 

Kinderboekenweek en de leerlingen van groep 7 en 8 

hebben een spetterende Zevensprongshow gegeven. 

Zoals u wellicht gemerkt hebt, is het plein bij de kleuters 

opgefrist. Er zijn onder andere lijnen aangebracht zodat 

leerlingen een route hebben om te fietsen, een 

speelhuisje geplaatst en een tuintje aangelegd. Voor nu 

staat de herfstvakantie bijna voor de deur. Hiervoor 

alvast veel plezier gewenst! 

Met vriendelijke groet, 

Richard Kwak 

 

Start van de dag. 

We zien met name in de onderbouw dat kleuters te laat 

komen. Wilt u er voor zorgen dat de leerkrachten om 

8.30 uur kunnen beginnen met de les? 

 

 

 

 

 

November 2022 



 

 

 

 

MR nieuws 
 
Op 14 september hebben we de eerste MR-vergadering van dit schooljaar gehad. 

Met een nieuwe voorzitter: Olaf Horsman, één nieuwe ouder: Marco van Sprang 
en voor het derde jaar als ouder in de MR: Wilco Schut. Van de leerkrachten 

zitten dit jaar in de MR: Karin Riphagen, Suzanne van Oers en Ruud Lieferink. 
We hebben verschillende onderwerpen besproken. Er is met name overleg 
geweest over de verschillende kleurcodes voor Corona. Mocht er toch weer een 

opleving van Corona komen, zijn er verschillende kleuren die de maatregelen 
aangeven. Donkergroen (fase waar we nu in zitten) is de minst zware kleur. Via 

lichtgroen, oranje en code rood loopt dat op. Voor alle kleuren is er nu een brief 
samengesteld die naar de ouders wordt gestuurd, als de overheid aangeeft dat 
een bepaalde code van kracht is. Code rood is de zwaarste. Bij code rood zal de 

helft van de leerlingen op school zijn en de andere helft is thuis aan het werk. Dit 
wisselt dan om de dag.  

 
Ook is er gekeken naar de kascontrole. In de kas zit de ouderbijdrage die ouders 
jaarlijks betalen.  

Dit kwam vanuit de OR in een duidelijk en verklaarbaar overzicht. Dank 
daarvoor. Er is gekeken naar de vrijwillige ouderbijdrage van € 25,-. We denken 

als MR mee met de OR hoe wij meer duidelijkheid kunnen scheppen aan ouders, 
wat er met deze €25,- gebeurt op school. Hier gaan we op terugkomen in 

volgende vergaderingen.  
 
Het jaarverslag van afgelopen schooljaar is goedgekeurd. Ook is er gekeken naar 

het jaarplan, waar alle nieuwe ontwikkelingen voor dit schooljaar opstaan. In de 
volgende vergadering zal Ruud een presentatie geven over het plan dat er ligt 

voor rekenen, ook daar zal dit jaar veel aandacht naartoe gaan.  
 
De volgende vergadering vindt plaats op dinsdag 15 november 2022. Punten die 

besproken gaan worden zijn o.a. rekenen, jaarverslag 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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Kinderboekenweek 

Van 5 oktober tot en met 16 oktober was de Kinderboekenweek. Dit jaar was het 

thema Gi-ga-groen. Op school hebben wij hier veel aandacht aan besteed tijdens 

verschillende activiteiten. Zo hebben wij een voorleeswedstrijd gehouden voor 

groep 4 tot en met groep 8. Er is veel aandacht besteed aan (nieuwe) boeken. 

Ook hebben we, net als anders, veel boeken gelezen en met elkaar gepraat over 

boeken. We hebben ook een fotowedstrijd georganiseerd. De kinderen mochten 

een Gi-ga-groene foto opsturen. De uitdaging was om lekker naar buiten te 

gaan, met eventueel een boek erbij. Want wat is de natuur mooi en wat is 

buitenspelen toch heerlijk! De kinderen hebben het de jury ontzettend moeilijk 

gemaakt met al die leuke foto's. Dit zijn de winnende foto's. In elke groep is er 

een winnaar uitgekozen. Wij willen iedereen bedanken voor het meedoen.  

 

Wij kijken erg uit naar de voorleesmiddag van vrijdag 21 oktober! 

Ouder(s)/verzorger(s), opa’(s)/oma’(s), oudere broer(s)/zus(sen) komen dan 

voorlezen in de groepen. U kunt uzelf opgeven via de agenda in Parro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Even voorstellen 

 

Hallo, ik ben Marloes Bussink en ik wil mij graag even 

voorstellen. 

Ik ben sinds oktober gekoppeld aan de Zevensprong als 

schoolmaatschappelijk werker. 

Ik ben na de herfstvakantie elke donderdagmiddag op school 

van 13:00 tot 14:00 uur.  

U kunt dan bij mij binnen lopen met vragen over uw kind, 

zoals opvoeden en opgroeien en over activiteiten in de 

buurt/wijk. 

Ik luister naar uw verhaal, ik kan u tips geven, of met u meedenken en helpen 

zoeken naar een passende oplossing. 

Schoolmaatschappelijk werk is vrijwillig en u kunt er ook zelf weer mee stoppen. 

De gesprekken zijn vertrouwelijk en er zijn voor u geen kosten aan verbonden. 

Alleen met uw toestemming praten wij met anderen over uw vraag. Het is wel 

fijn, wanneer school weet dat er contact is met ons, maar niet automatisch wat 

wij precies bespreken. 

Ik ben rechtstreeks bereikbaar of via de leerkracht of de intern begeleider. 

Mijn contactgegevens: 

Marloes Bussink 

Schoolmaatschappelijk werker 

T: 06-57492960 (ook via whatsapp) e-mail: m.bussink@stimenz.nl 

Werkdagen: dinsdag, donderdag en vrijdag 

Ik hoor graag van u! 

Met vriendelijke groet, 

Marloes Bussink 

 

 

 

 



 

 

 

Open dag 

Alle basisscholen van de drie grote Apeldoornse 

schoolbesturen houden tweemaal per jaar een 

gezamenlijke open dag. Woensdag 16 november 

2022 is er een open dag van 09.00 – 12.00 uur. 

Aanmelden voor de open dag is niet nodig. 

 

 

 

 

 

 

OR nieuws 

De Kinderboekenweek is officieel weer voorbij en wat was het een leuke week! 

Wij hebben wat leuke versieringen in de school gehangen en voor iedere leerling 

een mooie boekenlegger laten maken. 

De OR wenst jullie dan ook fijne, avontuurlijke en speelse leesmomenten toe. 

Wij zijn alweer druk bezig met de voorbereidingen voor de feestdagen en hebben 

daar veel zin in. 

We hopen jullie rondom de feestdagen te ontmoeten bij één van de activiteiten. 

 

Groetjes, de OR. 

 

 

  

 

 



 

 

 

Uitje paleis Het Loo 

In de week van 7 – 11 november gaan alle klassen van de school naar Paleis Het 

Loo. Hier zullen de kinderen nieuwe dingen leren over het paleis, de koning en de 
tuinen.  

De kleuters en groep 3 leren iets over de tuin van de koning. 

Al kijkend, ruikend, voelend en zelfs proevend leren de kinderen over alles wat in 
de tuin van de koning groeit en bloeit. Ook helpen zij mee om de tuin mooi te 

maken, zoals plantjes water geven en onkruid wieden. Zo ziet alles er weer 
piekfijn uit.  
  

Groep 4 en 5 leren van alles over 

Paleis Het Loo.   
In groepjes gaan de leerlingen aan 

de slag en nemen ze een kijkje bij 
Paleis Het Loo: de enige plek in 
Nederland waar je alles ziet over 

het koninklijke leven. Het bezoek 
begint op het stallenplein, waar 

gelijk een belangrijke vraag naar 
boven komt: Waarom zijn de 
stallen zoveel groter dan de 

garage voor auto's? En wat deden 
koningen en koninginnen het liefst 

in hun vrije tijd?  
In de tuinen gaat de museumles verder. Hoe hoog spuiten de fonteinen? En hoe 
werden die van water voorzien? Voetbalde de koning in zijn tuin?  

  

Groep 6, 7 en 8 maken kennis met de beroepen uit de 17e eeuw. 
Sommige beroepen uit de 17e eeuw bestaan nu nog, en sommige bestaan al 

lang niet meer. In groepjes gaan de leerlingen op ontdekkingstocht door de 
tuinen. Zij leren over de indeling, het onderhoud en de functies van de 

verschillende tuinonderdelen. Ook ontdekken ze waarom een grasspecialist zo 
belangrijk was voor de koning en waarom er vissen in de vijver zwemmen.  

 


