
 

 

 

Nieuwsbrief 
 

 

  

 

Voorwoord 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Er wacht ons een gezellige maand met Sinterklaas 
en Kerst. De school is dankzij de ouderraad 

omgetoverd tot een gezellig gebouw waarin de 
kinderen fijn kunnen spelen en leren. Natuurlijk 

wordt er ook in alle rust gewerkt aan de 
verschillende vakken. 

Op maandag 5 december is er een studiedag en ik 

wil u hierbij informeren over wat wij deze dag gaan 
doen. Wij gaan onder andere aan de slag met ons 
technisch leesonderwijs. Vrij lezen heeft een grote 

rol binnen ons leesonderwijs, maar daarnaast blijft 
het ook belangrijk om goede uitleg te geven. 

Hierover maken we met elkaar afspraken en kijken 
we welke leesboeken en lesmateriaal er aangeschaft 
moeten worden. Bij de kleuters kijken we hoe we 

taal nog meer in de klas kunnen inzetten. We 
bespreken onder andere de inrichting van de hoeken 

en de belangrijke rol die voorlezen heeft voor 
leerlingen. Rekenen staat in de middag op het 
programma. Sinds een jaar gebruiken we een 

nieuwe methode. Wij zijn hier blij mee en hebben nu 
de mogelijkheid om vragen te stellen aan de 

uitgever over hoe we de methode nog beter kunnen 
inzetten. Van hieruit zullen we als team afspraken 
maken, zodat leerkrachten zo veel mogelijk de 

leerstof op dezelfde manier aanbieden. 

Met vriendelijke groet, 

Richard Kwak 
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Leerlingenraad 

De volgende leerlingen zitten dit schooljaar in de leerlingenraad: Fabian (groep 

5a), Ahmed (groep 5b), Danique (groep 6), Meyra (groep 6), Caterina (groep 7), 

Daan (groep 7), Mert (groep 8) en Berkay (groep 8).  

Dit jaar willen wij gaan werken/onderzoeken aan de volgende punten: 

- Bewegend leren 

- Duurzaamheid 

- Schonere toiletten 

- Kijken op andere basisscholen 

- Evaluatie tweemaandelijks uitje 

 

Paleis Het Loo 

Alle groepen zijn met plezier naar Paleis het Loo geweest. Dit is als erg leerzaam 
ervaren. De groepen hebben spelenderwijs kennis gemaakt met de tuinen van 
het paleis. We hebben nieuwe kennis opgedaan, bijvoorbeeld over hoe fontein 

vroeger het water omhoog spoot. De onderbouw heeft heerlijke geurzakjes 
gemaakt. Hieronder ziet u een paar foto’s van deze leuke dagen!  

 

  

 

 



 

 

 

Pepernoten bakken 

Sinterklaas is weer in ons land! Rond deze feestelijke periode hebben we een 
activiteit gepland. De groepen gaan in de week van 28 november – 2 december 
gezellig samen pepernoten bakken! De bovenbouwgroepen zorgen ervoor dat het 

deeg wordt gemaakt, zodat ze daarna samen met de onderbouw groepen 
heerlijke pepernoten kunnen maken. Wij kijken uit naar dit bakfestijn!  

OR nieuws 

Wat een gezelligheid, Sinterklaas is weer in het land! 

Wij hebben de school leuk versierd, waar de kinderen zichtbaar van genieten en 

waardoor de Sint zich 2 dec bij de Sinterklaasviering welkom zal voelen. 

De voorbereidingen zijn bijna rond en wij kijken al erg uit naar deze dag. Wij 

zorgen 2 dec voor een 10-uurtje en wat te drinken. 

Als de Sint ons land dan weer verlaat, gaan wij de school versieren voor kerst en 

voorbereidingen treffen voor de kerstviering. 

Er liggen al leuke ideeën op tafel voor een gezellig samenzijn! 

 

Groeten, de OR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Partou 

 

Beweegweken en Sport- en battleweken 

Tijdens de “beweegweken” (KDV) en de “sport- en 

battleweken” (BSO) hebben we een weer allemaal leuke 
activiteiten gedaan, waaronder een parcours op het KDV. 
De kinderen moesten over een stok stappen, springen en 

onder een stok doorkruipen om vervolgens de juiste kleur 
pittenzak in de juiste kleur hoepel te gooien. Aan het 
einde van de beweegweken hebben alle kinderen een 
diploma mee naar huis gekregen! Op de BSO hebben we 

o.a. een voetbalbattle gedaan, diverse parcours en 
bekers op elkaar stapelen. Ook hier werd enthousiast meegedaan door de 
kinderen en was er veel plezier. 

 

Week van de eenzaamheid en Hollywood & Filmfestival 

Tijdens de “week van de eenzaamheid” op de BSO hebben we samen met de 
kinderen mooie vlaggetjes gemaakt en hier een slinger van gemaakt. Deze heeft 

juf Lisanne meegenomen naar een zorginstelling waar deze een 

mooi plekje heeft gekregen! Afgelopen herfstvakantie waanden 
wij ons helemaal in Hollywood & filmfestival. Het thema was 
namelijk “Hollywood op de BSO”. Wij hebben gewerkt met een 
green screen, zelf popcorn gemaakt (en natuurlijk gegeten!) en 
we hebben een filmpaspoort gemaakt. Nu op naar de volgende 

vele leuke thema’s die er gaan komen! 

 

 

Het KDV op “Smaaksafari”; twee weken voorlezen, proeven en spelen 

Spelenderwijs maken de kinderen kennis met de Pompoen. Samen met de Moestuinvriendjes uit de 
moestuin; Do Duizendpoot, Liv Lieveheersbeestje, Mollie Mol en Siem Slak beleven ze allerlei 

avonturen. 

Het programma is zo opgezet dat alle zintuigen worden geprikkeld. Stapje voor stapje bouwen we 
de smaken en texturen van de proefactiviteiten tijdens deze Smaaksafari op, zodat de kinderen 
langzaam maar zeker wennen aan de pompoen. Een echte ontdekkingsreis dus! 

Groenten proeven; Beleving maakt nieuwsgierig naar nieuwe smaken. Kinderen 
moeten wel tien tot vijftien keer proeven voordat ze een nieuwe smaak gaan 
waarderen. Eten is meer dan alleen aan tafel je bordje leegeten. Wanneer je de 
beleving prikkelt bij een groente, gaan kinderen er meer van eten. En wist je dat 

kinderen groenten uitproberen als ze samen met vriendjes eten? Zien eten, doet 
eten. Daarom gaan we op Smaaksafari en de pedagogisch medewerker is onze 
reisgids. 

 

Met vriendelijke groet, 
 

           Team KDV/BSO De Zevensprong 

 


