Nieuwsbrief 11
week 1 juni 2017
Agenda

Opmerkingen

BSO De 7klapper blijft op woensdag open!
22 mei t/m 16 juni
3 t/m 11 juni
14 juni
15 juni
21 juni
week 26/06 en 03/07
7 juli
week 10 juli

Leerlingtevredenheidsonderzoek
Pinkstervakantie
Sportdag
Continurooster voor DikkebandenRace
Van 8 naar 1 project
Cito E toetsen
Rapport 2
KLO gesprekken (vanaf groep 2)

14 juli
17 juli
21 juli

Schoolreisje groep 1 t/m 7
Afscheidsavond groep 8
Start zomervakantie

groep 5 t/m 8
BSO geopend behalve pinkstermaandag 5 juni
Gezellig samen met de Immanuelschool!
Schooltijden van 8.30 uur tot 14.00 uur
Info via de leerkracht van groep 8
gr 2 t/m 7
groep 1 t/m 7
Inschrijven via de lijsten die vanaf 3 juli bij de lokalen
hangen
Meer informatie in deze Nieuwsbrief
vanaf 12.00 uur voor alle groepen

In elke Nieuwsbrief besteden wij 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.
Juf Margriet heeft na een intensief traject haar cursus “Coöperatief Leren” met een positief resultaat
afgerond. Ze heeft veel geoefend met de kinderen van groep ¾ die dit heel leuk vinden. Samenwerkend
leren is een mooie manier om de leerlingen nog meer te betrekken bij de lesstof. Daarnaast leren de
kinderen met en van elkaar. Juf Margriet gaat het schoolteam hier in opleiden zodat ook wij
met en van elkaar leren!
Ouiam uit groep 7 is een echte 7topper. Zij heeft dit schooljaar een sprong
gemaakt in haar rekenontwikkeling van bijna 2 jaar. Zij rekent nu weer op het niveau
van groep 7. Dat is een prestatie van formaat! Wij zijn dan ook erg trots op haar.
Juf Reny, juf Ilse, juf Ellen en meester Niels hebben hun certificaat “Talentfluisteraar” gehaald
bij de SOPOH academie. Hiermee kunnen zij haarscherp de bijzondere talenten van onze kinderen in kaart
brengen. Volgend schooljaar hoort u hier meer over…
De kinderen van de leerlingenraad! Zij hebben een fantastische rol gespeeld bij de opening van ons mooie
schoolplein. We kregen heel veel complimenten over hoe goed zij dit geregeld hadden. Mika, Tessa, Mike,
Demi, Gijs, Lili, Annabel en Silvan, jullie zijn echte 7toppers!
De kinderen van groep 6 hebben onder de deskundige leiding van juf Susanne een enorme vooruitgang
geboekt op leesniveau. Bijna elke leerling heeft zijn of haar doel behaald en ze zijn allemaal vooruit gegaan!
Door veel te oefenen, het tutorlezen, zelf leuke boeken te lezen uit ons Bibliotheek op School en het vele
voorlezen van juf Susanne (nu De Koning van Katoren) staat het Lezen in groep 6 in de spotlights! De
resultaten zijn daar dan ook naar!
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Op vrijdag 14 juli gaan we met alle kinderen van groep 1 t/m 7 op
schoolreis. We gaan met de bus en waar we naar toe gaan houden we als
verrassing! U krijgt voor het schoolreisje een aparte brief over wat er mee
moet, wat er nodig is en wat u verder kunt verwachten. In deze brief
verklappen we ook de bestemming! Let op! We gaan rond 9.00 uur weg en
komen rond 16.00 weer terug, voor de onderbouw is de dag dus langer dan
gebruikelijk!
Wij hebben natuurlijk weer veel ouderhulp nodig voor deze feestelijke dag.
De ervaring leert ons dat we voor deze activiteit meer aanmeldingen
krijgen dan nodig. Logisch, want het is een feestelijke en gezellige dag!
Het is dus een goed idee even te lezen hoe we tot de keuze komen van de
begeleiding want waarschijnlijk kan niet iedereen die zich aanmeldt mee.
Na de vakantie hangt er bij elk lokaal een intekenlijst, waarop u kunt
aangeven dat u graag mee wilt gaan als begeleider van een groepje
kinderen. De leerkracht maakt een keuze. Eerst komen OR-leden,
MR-leden, werkgroepleden en klassenouders aan de beurt. Daarna wordt
er door de leerkracht gekeken welke ouders al eerder hebben geholpen dit
schooljaar. Zijn deze ouders niet (meer) beschikbaar, dan komen de andere
ouders aan de beurt.

Herhaling!
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!
De groepen ½ zijn op zoek naar wol. Als u
thuis nog een bolletje heeft waar u niets
mee doet, willen wij er op school wel mee
werken. Inleveren kan bij de leerkrachten
van groep 1/2. Alvast bedankt!

Beste ouders,
Zoals jullie weten rijdt de BSO al enige tijd
door Rijsenhout met de Stint. Net zoals de
kinderen doen de leiders dit ook met veel
plezier. Maar we zijn nu nog blijer met
deze hippe stickers, en zeg nou zelf... Is
het geen plaatje?
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Groepsverdeling 2017 2018 Er worden af en
toe al vragen gesteld over welke juf of
meester de groepen volgend schooljaar
krijgen. Een logische vraag want meestal
weten we rond 1 juni hoe het eruit gaat
zien. Er zijn op dit moment nog te veel
onduidelijkheden om zekerheid te kunnen
geven.
We
verwachten
na
de
pinkstervakantie meer te weten. Nog even
geduld dus.

Herhaling! 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 beschreven in
het protocol.

Jarig !
Gefeliciteerd allemaal !!
Kenneth van De 7klapper
Mia 11 jaar groep 6
Jesse 5 jaar groep 1/2a
Tosca 11 jaar groep 7
juf Tamara
Fay 6 jaar groep 1/2a
Hamno 7 jaar groep 1/2b
Milo 6 jaar groep 1/2a
Dean 12 jaar groep 8
Bradley 6 jaar groep 1/2a
Xander 9 jaar groep 5
Mayte 10 jaar groep 6
Britt 8 jaar groep 5
Max 9 jaar groep 5
Ouiam 12 jaar groep 7
Vlinder 6 jaar groep 1/2b
Siarl wordt 4 jaar en komt in groep 1/2b
Veel plezier bij ons op De Zevensprong!
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