Nieuwsbrief 10
week 8 mei 2017
Agenda

Opmerkingen

BSO De 7klapper is ook op woensdag open!
10 mei
21 mei
22 t/m mei
24 mei
25&26 mei
3 t/m 11 juni
21 juni
week 26/06 en 03/07
Aanpassingen

Zwerfafvaldag
Rijsenhout Run
Leerlingtevredeneheidsonderzoek
Opening Schoolplein
Hemelvaart
Pinkstervakantie
Van 8 naar 1 project
Cito E toetsen gr 2 t/m 7
Kamp groep 8 31 mei, 1 &2 juni!
Sportdag woensdag 14 juni
Continurooster voor DikkebandenRace

groep 1 t/m 8
groep 5 t/m 8
11.45 uur meer info via de uitnodiging (zie onder)
Groep 1 t/m 8 vrij BSO gesloten
BSO geopend behalve Pinkstermaandag 5 juni
Info via de leerkracht van groep 8
Meer info via de leerkracht
Gezellig samen met de Immanuelschool!
schooltijden van 8.30 uur tot 14.00 uur

In elke Nieuwsbrief besteden wij vanaf nu aandacht aan waar we trots op zijn; de zogenaamde

7toppers

van De Zevensprong. Bijzondere gebeurtenissen, highlights en prestaties van leerlingen,
leerkrachten of andere betrokkenen bij de school.
We beginnen meteen met de eerste editie van de 7toppers!
Merel Breur uit groep 7 is verkozen tot de eerste kinderburgemeester van de Haarlemmermeer. U heeft
er vast al over gelezen in de verschillende media. Zij heeft de eerste taken als kinderburgemeester er al
opzitten. Ze is tijdens Koningsdag met burgemeester Weterings mee geweest langs alle kernen van de
gemeente.
Het idee van Groep 7 en meester Niels, om een stukje bos terug te geven aan de natuur, is verkozen tot
het beste idee door de kinderraad de Gemeente Haarlemmermeer! Het idee is nu neergelegd bij B&W
van de Haarlemmermeer om uit te voeren.
Verderop in deze Nieuwsbrief een foto van het artikel uit het Haarlems Dagblad van 6 april over winnen
van de prijs en het verkiezen van de kinderburgemeester.
Juf Susanne heeft samen met groep 6 en haar hulpouders de eerste oogst binnengehaald van de
schooltuinen! Als u langs de schooltuinen loopt dan ziet u dat de uien, aardappelen en paksoi al boven de
grond komen!
De leerkrachten van de onderbouw die op 8 mei een drukbezochte en boeiende thema avond over
zelfstandigheidbevordering hebben georganiseerd. Aanwezige ouders bedankt voor jullie inzet!
De leerlingenraad die onder aanvoering van juf Jeanine en juf Ellen druk bezig zijn met de voorbereiding
van de opening van ons schoolplein op 24 mei!
www.dezevensprong.org

info@dezevensprong.sopoh.nl

0297 327842 / 06 18248767

Nu te vinden op de website; onze spiksplinternieuwe Schoolgids. De schoolgids is een soort handleiding
van de school geschreven door de directie in overleg met de MR en het schoolteam. U leest van alles
over schoolbeleid, de gebruikte methodes, wat de leerlingen in de klas doen, hoe de schoolbijdrage
wordt vastgesteld, wie er werken in en rondom de school, wat de regels zijn, welke schooltijden we
hanteren , hoe we de komende jaren ons onderwijs willen verbeteren en vernieuwen etc.
Elk schooljaar worden de bijstellingen beschreven als bijlage bij deze schoolgids.
Hij wordt nog voorzien van illustraties en foto’s maar de tekst is klaar! Volg onderstaande link om de
schoolgids te kunnen lezen. We horen graag wat u ervan vindt en natuurlijk ook als er vragen of
opmerkingen zijn. Bijna elke ma t/m do is juf Danielle bereikbaar van 8.30 uur tot 9.00 uur voor inlopen
zonder afspraak. Lukt dit niet dan is een afspraak snel gemaakt!
http://vm1822.vellance.net/www.dezevensprong.org/uploads/docupload/Schoolgids%20versie%20april
%202017.pdf
De directie van de school wil heel graag weten wat de mening is over alles rondom de
school van leerlingen, teamleden en ouders. Hiervoor organiseren wij
tevredenheidpeilingen. We doen dit via ons administratiesysteem ParnasSys voor
teamleden en ouders en volgens ons leerlingvolgsysteem sociaal-emotionele ontwikkeling
Zien voor de leerlingen. De leerlingtevredenheidspeiling is als eerste aan de beurt. Van 22
mei t/m 2 juni vragen wij de kinderen van groep 5 t/m 8 een vragenlijst in te vullen op de
computer. De leerkrachten zetten de lijsten klaar voor de leerlingen en zij vullen deze
zelfstandig in.
De personeelstevredenheidpeiling staat gepland voor 8 t/m 16 juni. De
oudertevredenheidspeiling voor 25 september t/m 13 oktober. U hoort hier begin volgend
schooljaar meer over.
We gebruiken de uitslag van elke peiling om alles rondom de school te verbeteren wat beter
kan, te versterken wat goed gaat en te vernieuwen waar nodig. We houden u via de
Nieuwsbrieven op de hoogte van de voortgang.
Op donderdag 15 juni wordt tijdens de Rijsenhoutse feestweek weer de DikkebandenRace
georganiseerd! Omdat er kinderen zijn die mee willen doen of willen kijken hebben wij
deze dag een continurooster. Dit betekent dat de lestijden zijn aangepast van 8.30 uur tot
14.00 uur. Alle kinderen hebben dus een lunchpakket nodig want iedereen eet een broodje
op school bij de eigen juf of meester. Voor de kinderen van groep 2 en 3 die gaan
schoolzwemmen blijven de tijden gelijk. Zij hebben wél een lunchpakketje nodig.
Mocht u door deze aanpassingen in de problemen komen met de opvang van uw kind laat
dit weten aan de leerkracht. Wij zorgen in dit geval voor opvang tot 15.00 uur.
Iedereen die meedoet: Veel Succes!

Aan de vorige Nieuwsbrief was een
prijsvraag verbonden. Iedereen mocht
meedoen! Uit de goede inzendingen
(het waren 41 kuikentjes!) is een
winnaar getrokken. De winnaar was
Lex Dol uit groep 1/2b. Lex heeft een
heerlijk chocolade paasei gekregen van
de paashaas. Het paasei is vast al op
maar alsnog gefeliciteerd Lex! Goed
gedaan!
www.dezevensprong.org

Onze luizenbrigade controleert uw kind elke woensdag na een vakantie.
Wilt u er dan voor zorgen dat uw kind een niet te ingewikkeld kapsel
heeft? Om goed te kunnen zien of uw kind besmet is met luizen of eitjes
is het nodig dat het haar goed wordt uitgekamd. Het is niet handig (en
soms pijnlijk) als er dan heel veel gel of vlechtjes /veel staartjes in het
haar zitten.
Hoofdluis blijft voorkomen bij kinderen. Geen reden om in paniek te
raken maar wel om het goed aan te pakken. Er bestaat nog steeds veel
onwetendheid over de oorzaak en behandeling van hoofdluis. Op de
website www.ggdkennemerland.nl/hoofdluis vindt u heel veel nuttige
informatie over hoofdluis.
Op de website van de school vindt u het protocol hoofdluis bestrijding
van de GGD. Wij handelen zoals
in18248767
het protocol.
info@dezevensprong.sopoh.nl
0297beschreven
327842 / 06

In onderwijsland is heel veel te doen over lage salarissen en hoge werkdruk in het primair (basis)onderwijs. Via
#POinactie zijn meer dan 37.000 leerkrachten uit het basisonderwijs verenigd om zich sterk te maken voor de
standpunten van hun manifest (volg de link). U heeft hier al eerder een mail over ontvangen.
Het is mogelijk dat er in het nieuwe schooljaar acties gaan volgen om het manifest van #POinactie kracht bij te zetten.
Het team van OBS De Zevensprong staat positief tegenover deze acties. Uiteraard houden wij u op de hoogte.
https://www.poinactie.nl/manifest/
Ook speelt de kwestie “meer mannen voor de klas”.
Als u deze link volgt komt u uit bij een column van cabaretière Claudia de Breij. Wat ons team betreft verwoordt zij
precies ons gevoel. (waar het over ouders gaat die hun kinderen vergeten op te voeden gaat het natuurlijk niet over de
ouders van De Zevensprong ). Het is wat ons betreft een zeer treffend stuk dat past bij onze dagelijkse
onderwijspraktijk en dat willen wij u niet onthouden.
https://www.instagram.com/p/BT6hFdBltDZ/

Jarig !
Gefeliciteerd allemaal !!
Kayne 10 jaar groep 5
Stella 7 jaar groep 3/4
Zuzana 5 jaar groep 1/2b
Tygo 5 jaar groep 1/2b
Juf Margriet
Juf Jolanda
Lola 11 jaar groep 7
Juf Jeanine
Gabriella 7 jaar groep 3/4
Lex S. 6 jaar groep 1/2b
Jessica 11 jaar groep 7
Amira 5 jaar groep 3/4
Guido 13 jaar groep 8
Stef 13 jaar groep 8
Duke 5 jaar groep 1/2b
Juf Zuzana

Artikel Haarlems Dagblad april 2017

Cato wordt 4 jaar en komt in groep 1/2a.
Veel plezier bij ons op De Zevensprong!

Iedereen heeft wel eens een nachtmerrie, ook kinderen. Als dit af en toe gebeurt,
is daar mee te leven. Maar als nachtmerries regelmatig terugkomen, kan dit heel
beangstigend zijn. Lees hier meer over nachtmerries bij kinderen en wat je als
ouder kunt doen om je kind te helpen.
Maakt u zich zorgen over de nachtmerries van uw kind? Het is altijd mogelijk een
afspraak te maken met de jeugdverpleegkundige verbonden aan de school van
uw kind. Dit kan via 023 7891777 op werkdagen van 8.30 – 12.30 en 13.00 –
17.00
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Op zondag 21 mei wordt weer
de
Rijsenhout
Run
georganiseerd. De kinderen van
onze school kunnen meelopen.
Het Goede Doel van dit jaar is
de Clickhond. In alle groepen is
iemand geweest van deze
organisatie om de kinderen
meer te vertellen over dit doel.
Hij had ook een hond
meegenomen.
Doen
jullie
allemaal mee?

www.dezevensprong.org

info@dezevensprong.sopoh.nl

0297 327842 / 06 18248767

