Nieuwsbrief 1
week 25 september 2017
Agenda

Opmerkingen

18 t/m 22 september
29 september
28 september

Week tegen het pesten
Laatste datum overblijfabonnementen
Informatieavond groep 1 t/m 8

20 september
2 en 3 oktober
4 t/m 15 oktober
5 oktober
week 9 oktober
9 oktober
20 oktober
21 oktober t/m 29
oktober
1 november
2 november

Schoolfotograaf
Schoolfotograaf
Kinderboekenweek
Landelijke staking
KLO gesprekken groep 3
Spelinloop groep 1/2a en 1/2b
Schoolfeest

speciale aandacht voor digitaal pesten
meer info bij Zuzana (do en vrij)
19.00 – 20.00 uur
1/2a, 1/2b, 3 en 6
20.15 – 21.15 uur
4/5, 7 en 8

De school is de hele dag gesloten!
intekenen op de lijst bij het lokaal
meer info zie onder

Herfstvakantie
Luizencontrole
Informatieavond groep 8

over advisering naar het voortgezet onderwijs

Natuurlijk beginnen we deze 1e Nieuwsbrief ook met onze rubriek De

toppers!

Met hulp van de leerlingenraad van vorig schooljaar hebben we de
eer u de leerlingenraad 17/18 voor
te stellen.
Sara en Ferran uit groep 5, Jasmijn en Ronin uit groep 6, Morris en Lina uit groep 7 en Tim B. en Ouiam uit groep 8!
De leerlingenraad gaat, op advies van de leerlingenraad van vorig jaar, op een andere tijd vergaderen. We gaan dat doen
op donderdagmiddag van 14.30 – 15.00 uur ongeveer om de 6 weken (data volgen nog). De leerlingenraad krijgt veel
belangrijke taken. We gaan onder andere samen de leerlingtevredenheidspeiling bekijken en daar een plan van aanpak voor
maken. De eerste belangrijke taak van dit schooljaar voor de leerlingenraad is het bedenken van een thema voor het
schoolfeest. Spannend…
Groep 4/5 is begonnen met de Chromebooks. Juf Manuela heeft er op de achtergrond heel veel tijd en energie in gestoken
om alles goed te kunnen starten en ook nu tijdens de eerste lessen staat zij klaar voor de leerlingen en voor de leerkrachten
om te ondersteunen. Zonder haar inzet, kennis en vaardigheden hadden we deze belangrijke stap in ons onderwijs niet
kunnen zetten. Een waardevolle 7topper dus!

Juf Eveline is dit schooljaar nieuw gestart bij ons in groep 7 en wat zijn we blij met haar! Het is of ze altijd al hier geweest
is!
De leerlingen van groep 6 die zo goed voor het egeltje Bo hebben gezorgd. Bo is helaas overleden. Hij was te ziek en te
oud om nog beter te kunnen worden. Maar door onze groep 6-ers is hij tot het einde in een veilige, warme omgeving
geweest. Goed gedaan en geregeld allemaal.
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Op maandag 2 oktober en dinsdag 3 oktober komt de schoolfotograaf. Dit schooljaar heeft de
Ouderraad gekozen voor Femfotoshop. Op maandag worden de individuele foto’s gemaakt en vanaf
14.45 uur kunnen jongere broertjes en zusje (die nog niet op school zitten) ook op de foto. Van alle
kinderen wordt een individuele foto gemaakt en van de broertjes en zusjes die samen op school zitten
ook. Er wordt gewerkt met een geheel witte achtergrond. Op dinsdag worden de groepsfoto’s en de
hele schoolfoto gemaakt.
U kunt uw kind met een jonger broertje of zusje op de foto laten zetten (maandag 2/10). Hiervoor werken wij met een
nummertjessysteem. Op woensdag 27 september om 8.30 uur kunt u een volgnummer halen bij de administratie. Op
maandag beginnen wij vanaf 14.45 uur met de broertjes / zusjes foto (jonger dan 4 jaar). In de hal van de school kunt
u wachten tot u aan de beurt bent. Wij zorgen voor speelmateriaal voor de kleintjes en wat te drinken. Na 15.00 uur
komt uw kind vanuit de groep bij u. Wij verwachten dat het nemen van de broertjes/zusjes foto’s met allerkleinsten
wat langer duurt. Houd dus rekening met een wat langere wachttijd.
Hoe de digitale bestellingen geregeld worden hoort u later van de fotograaf. Het is in ieder geval mogelijk een keuze te
maken uit de gemaakte foto’s. Susan (de fotograaf) komt 1 ochtend in de bestelperiode op school zodat ze u direct kan
helpen bij vragen of opmerkingen. Deze datum hoort u later!

Het boeksparen is weer in volle gang. Op dinsdagmiddag zitten Laura
en Dyana in de hal van de school om al het meegenomen spaargeld te
verzamelen en de boeken aan de kinderen mee te geven. Als uw kind
uit groep 1 t/m 4 ook spaart, wilt u er dan voor zorgen dat er een goed
sluitend portemonneetje mee is met de naam van het kind erop? Los
geld in de tas, envelop of broekzak wordt niet meer ingenomen. De
kinderen van groep 5 t/m 8 zijn zelf verantwoordelijk voor hoe ze het
geld meenemen en bewaren. Veel spaar- en leesplezier!
Vorig jaar hebben we een prachtige opbrengst bij elkaar gespaard
(meer dan € 400,-)! Wat we met dit geld gaan doen is nu nog niet
bekend maar het wordt in ieder geval geïnvesteerd in de bibliotheek
en het leesonderwijs!

Elke eerste woensdag na
een vakantie is er
hoofdluiscontrole. Op deze
manier proberen wij een
uitbraak van hoofdluis te
voorkomen. Het is een
goede aanpak want na de
zomervakantie was de hele
school hoofdluisvrij!! De
hoofdluisbrigade is
uitgebreid met veel extra
ouders. Fijn hoor!

Niets leuker dan jarig zijn op school! Uitdelen in de klas, iets lekkers mee voor de juffen en meesters
en langs bij het kantoor van juf Danielle, bij Zuzana en bij Kamar. Voor de kinderen is het een
bijzondere dag om extra in het zonnetje te staan! Wilt u bij het bedenken van de traktaties er
rekening mee houden veel ouders (en leerkrachten) de voorkeur geven aan een kleine, gezonde
traktatie? Het geven van een cadeautje bij de traktatie doen we niet! De leerkracht kan besluiten de
traktatie mee naar huis te geven zodat u kunt bepalen of en wanneer uw kind dit opeet. Veel leuke
ideeën zijn te vinden op het internet. Google “gezonde traktaties” via afbeeldingen en u vindt veel
(ook veel makkelijke) ideeën!
In de jaarkalender staat een oude mailadres van de Ouderraad. Dit mailadres moet zijn:
or@dezevensprong.sopoh.nl
Ook de penningmeesters van de Ouderraad (Jolanda, moeder van Sara uit groep 4/5 en Suzanne, moeder van Sam uit groep 4/5)
hebben een nieuw mailadres:
penningmeester.or@dezevensprong.sopoh.nl

Alle ouders ontvangen deze maand een brief over de betaling van de vrijwillige schoolbijdrage. Hierin staat o.a. bedrag(en),
bankrekeningnummer en toelichting. Heeft u hier vragen over, loopt u dan gerust even binnen op school! Of stuur een email naar de penningmeesters.
De brief komt via de mail. Heeft u geen mogelijkheid de brief digitaal te lezen dan kunt u dit aangeven op school of bij de
penningmeesters. Dan ontvangt u een papieren exemplaar.
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Op 5 oktober is onze school gesloten vanwege de
landelijk staking #POinactie! Wij staan unaniem
achter de eisen voor een eerlijker salaris en voor
minder werkdruk. We hebben al van veel ouders steun
toegezegd gekregen. Heel hartelijk bedankt hiervoor.
Het is jammer dat de politiek het onderwijs dwingt tot
deze acties. U kunt ons die dag dan ook vinden in Den
Haag! Wij hebben echt geen andere keuze. Meer
informatie over onze eisen en de actie vindt u op de
website www.pofront.nl

Op vrijdag 20 oktober organiseren wij samen met de
leerlingenraad, voor de eerste keer een spetterend
schoolfeest voor alle leerlingen van De Zevensprong.
Het feest krijgt een thema, er komt muziek, drinken en
versiering natuurlijk, want dat hoort bij een feestje!
De tijden zijn in ieder geval in de (vroege) avonduren.
Ongeveer van 18.00 tot 18.45 uur voor groep 1 t/m 4
en 19.00 tot 20.15 uur voor groep 5 t/m 8. De
leerlingen krijgen binnenkort een uitnodiging met
meer informatie. We hopen dat iedereen komt!

BSO De 7klapper Nieuws
Wat hebben we een fijne zomervakantie achter de rug! We hebben verschillende leuke activiteiten gedaan en we zijn
een aantal keer gezellig op pad geweest.
De VSO (van 7.15 – 8.30 uur) is op maandag, dinsdag en donderdag geopend. Heeft u op woensdag en vrijdag ook VSO
nodig wilt u dit dan laten weten bij de BSO of bij juf Danielle? Tessa Rietbergen is een nieuw gezicht bij de BSO. De
ouders van de maandag en dinsdag hebben al kennis met haar gemaakt. Een kleine noot aan de ouders van de kinderen
die sinds kort bij ons op de BSO zitten. Heeft u vragen en/of opmerkingen kunt u ook terecht bij onze
oudercommissie. In de oudercommissie voor de 7Klapper zit Barny Wisman (vader van Mandy groep 8 en Demy groep
4/5) en Kees Sprangers (vader van Mayte uit groep 7).
Tot ziens op de BSO De 7klapper
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Vorige week was er landelijk speciale aandacht tegen pesten. Op De Zevensprong hebben wij hier ook veel aandacht
voor. Ons vernieuwde anti-pestprotocol vindt u hier of op de website. Daarnaast hebben wij een anti-pestcoördinator.
Meester Niels is gecertificeerd en hij wordt hierbij ondersteund door juf Reny. Zij zijn afgelopen week bij groep 3 t/m 8
langs gegaan om aan de leerlingen meer te vertellen over pesten en over hun rol daarbij. U leest meer over hun rol, de
rol van school en ouders in ons anti-pestprotocol. In de school zijn verder foto’s te vinden van meester Niels (antipestcoördinator), juf Ellen (contactpersoon) en juf Tamara (gedragscoördinator). Op de website kunt u lezen wat hun
rollen inhouden in het sociale veiligheidsprotocol en in de klachtenregeling . Met de foto’s heeft u een plaatje bij het
verhaal!

Pesten? Praat erover!
Meer informatie over de landelijk actie vindt u via www.weektegenpesten.com

Julia 10 jaar groep 7, Xena 10 jaar groep 6, Juf Henny, Juf Petra
Herbert 8 jaar groep 4/5, Jim 11 jaar groep 8
Roan M. 8 jaar groep 4/5, Lex D. 6 jaar groep 3, Rosia 11 jaar groep 8, Mike 10 jaar groep 7, Jay 6
jaar groep 1/2b, Valentijn 5 jaar groep 1/2b, Charlotte 5 jaar groep 1/2b, juf Manuela, Juf Thera, Evie
7 jaar groep 4/5, Jari 10 jaar groep 7, Lucas 8 jaar groep 4/5, Faye 8 jaar groep 4/5, Charity 6 jaar
groep 3, Fiene 6 jaar groep 3, Demy 8 jaar groep 4/5, Semmy 5 jaar groep 1/2a,
Ravi 8 jaar groep 4/5, Demi 9 jaar groep 6

Yentl, Liva, Msham, Finn, Joey en Beau in groep 1/2 en Charity in groep 3
Veel plezier bij ons op De Zevensprong!

GGDFlits
Kleurenblind… we hebben er allemaal wel van gehoord
maar daar blijft het vaak bij. Als iemand kleurenblind is kan
men vaak prima zien maar het onderscheiden van kleuren is
lastig. Vanaf de leeftijd van ongeveer 7 jaar kunnen
kinderen getest worden op kleurenblindheid. Wilt u meer
over dit onderwerp weten kijkt u dan eens op
http://www.ggdkennemerland.nl/jeugd/opvoedinformatie.
aspx
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Nieuws uit Rijsenhout
Een bezorgde ouder wees ons op het volgende:
Deze week is er een publicatie geweest van wijzigingen in de verkeerssituatie in Rijsenhout.
Deze hangen samen met de reconstructie van o.a. de Heermanszwet. Daarbij wordt een deel van de voorrangssituaties
aan de Verremeer en de Drakenstraat opgeheven.

Nu is dit de voor veel kinderen en ouders route naar school en wordt de situatie er voor de fietsende kinderen er niet
overzichtelijker en veiliger op. Het lijkt erop dat de kwetsbare jeugdige weggebruiker niet in beeld is geweest bij het
ontwerp van deze maatregelen. De hele publicatie is hier te vinden: http://bit.ly/verremeer
De maatregelen liggen ter inzage op het gemeentehuis. Als ouders bezwaar willen maken kan dat binnen zes weken na
publicatie (13 september) bij het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlemmermeer, het cluster
Juridische Zaken van het team Ondersteuning, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp.
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