Nieuwsbrief 2
week 6 november 2017
Agenda
6 november
8 november
11 november
week van 13 en 20 nov
17 november
21 november
25 november
27 november
28 november
30 november
1 december
6 december
6 december
week 11 december
14 december
21 december
22 december
25 dec t/m 1 januari
8 januari 2018
9 januari 2018
10 janauari

Opmerkingen

Audit
Nationaal Schoolontbijt
Sint Maarten
Groep 8 CITO toetsen
De school versieren voor Sint
MR vergadering
Sint in Rijsenhout
Sinterklaaspoppenkast voor peuters
Pyjamazingen
Kijkdag schoolzwemmen
Hoog bezoek op De Zevensprong
Studiedag
School versieren voor kerst
Adviesgesprekken groep 8
Afzwemmen
Kerstfeest
Kerstvakantie begint
BSO gesloten!
weer naar school!
Spelinloop groep 1/2
Luizencontrole

De

van 19.00 uur – 20.30 uur
13.15 uur ter hoogte van Langhout Beton

alle kinderen vrij BSO is open!
o.v.b en de tijd volgt later via Parro

meer info volgt later
op vrijdag 22 december om 12.00 uur voor iedereen!

toppers!

Alle ouders die ons hebben geholpen bij het Halloween schoolfeest! Het was een groot succes voor de kinderen, het team
en de ouders. U kunt de foto’s vinden op onze Facebookpagina en op de website in de fotogalerij!
Onze oud-leerlingen Stef en Guido Lanser zijn ook echte 7toppers. Zij hebben op ons schoolfeest de muziek verzorgd. Dat
belooft een mooie DJ toekomst voor deze mannen! Nogmaals heel hartelijk dank!
De familie Dol van Fireball hebben gezorgd voor geluid en lichteffecten. Vooral de rookmachine was een topattractie voor
de kinderen. Dank voor jullie 7topper inzet!
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Op 1 december vieren wij ons Sinterklaasfeest. Om de school in de juiste sferen te brengen gaan wij de school zo mooi
mogelijk versieren. We kunnen daar heel veel ouderhulp bij gebruiken! Het zou heel fijn zijn als zoveel mogelijk ouders
op vrijdagavond 17 november vanaf 19.00 uur een uurtje voor ons vrijhouden. U hoort via Parro hoe de aanmelding
gaat. De beloning op de gezichten van de kinderen als zij de school in Sintstemming zien is onbetaalbaar!
Op maandagochtend 27 november nodigen wij de peuters van Rijsenhout uit voor onze
Sinterklaaspoppenkastvoorstelling.
Deze uitnodiging gaat ook naar De Gremlins en naar ’t Roefje. Heeft of kent u een peuter die in Rijsenhout of omgeving
woont (vanaf ongeveer 2,5 jaar) dan kunt u deze uitnodiging vast doorgeven. We zijn nog in overleg met De Gremlins
en ’t Roefje over een passende tijd, deze hoort u dus nog!
Meer informatie over ons Sinterklaasfeest volgt op een later moment

Bij ons op school vindt u geregeld stagiaires. Van de PABO, van de opleiding tot
onderwijsassistent en soms oud leerlingen voor hun maatschappelijke stage in het 2e of
3e jaar van het voortgezet onderwijs.
Dit schooljaar zijn Roxanne Saarloos en Danielle Eikelenboom onze stagiaires van de
opleiding onderwijsassistent in groep 1/2b en groep 3. Daar is sinds deze week Miranda
van der Zon bijgekomen. Miranda blijft de rest van het jaar betrokken bij groep 6. Zij
gaat Susanne ondersteunen bij de lessen. Daarnaast gaat Miranda op donderdagmiddag
ondersteunen bij de niet schoolzwemmers in groep 3. De ouders van groep 3 hebben
hier via de leerkracht meer informatie over gehad.
In groep 8 loopt Mariëlle Oosting elke donderdag stage voor haar 1e jaar van de PABO.

Voor een groot deel van de kinderen heeft de Ouderraad de schoolbijdrage tijdig ontvangen. Mocht u de bijdrage voor
uw 1e kind nog niet hebben overgemaakt, dan verzoeken wij u dit zo snel mogelijk te doen, want ook voor de Ouderraad
komen er dure tijden aan...
Mocht u de Schoolbijdrage voor uw eerste kind al hebben overgemaakt: hartelijk dank!
Nog even de vervaldata:
1e kind graag uw betaling voor 1 november 2017
2e kind graag uw betaling voor 1 december 2017
3e/4e kind graag uw betaling voor 1 januari 2018

Het mailadres van de Ouderraad: or@dezevensprong.sopoh.nl en van de penningmeesters van de Ouderraad:
penningmeester.or@dezevensprong.sopoh.nl
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Bijna alle ouders hebben zich aangesloten bij onze schoolapp
Parro. Wij merken dat de app goed gelezen en gebruikt wordt.
Wij hopen dat ook de laatste ouders zich gaan aanmelden. Loopt
u tegen problemen aan bij het aanmelden geef dit aan bij één
van de teamleden. Dan is Manuela altijd bereid om samen met
u te kijken naar een oplossing.

Wellicht volgen er op korte termijn meer acties met
betrekking tot PO in actie. Wij gaan u, mocht hier
sprake van zijn, hier zo accuraat mogelijk van op de
hoogte brengen. Hou hiervoor Parro in de gaten.
www.pofront.nl

BSO De 7klapper Nieuws
Het gaat goed op de BSO. Er komen steeds meer kinderen bij. Dit heeft wél tot gevolg dat de BSO op dinsdag na
schooltijd vol is. Er kunnen, volgens veiligheidsregels van de GGD, geen kinderen meer bij. Heeft uw kind wel BSO nodig
op dinsdagmiddag dan komt uw kind op de wachtlijst. Meer informatie bij Renate Wamelink via
renate.wamelink@sopoh.nl
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?
Tot ziens op de BSO De 7klapper

Hoera !
Link 8 jaar groep 4, Gijs 11 jaar groep 7, Lillie 5 jaar groep 1/2b, Luke 10 jaar groep 6, Kian 8 jaar groep 4/5, juf Jos,
Sophie 8 jaar groep 4/5, Britt 9 jaar groep 6, Rafaël 6 jaar groep 1/2b, Larissa 11 jaar groep 8, Marilia 10 jaar groep 7,
Ronin 9 jaar groep 6, Aron 5 jaar groep 1/2a, Sem 12 jaar groep 8, Maddy 7 jaar groep 3, Stacey 6 jaar groep 1/2a, Lili 12
jaar groep 8, Jolijn 6 jaar groep 1/2a, Lars groep 1/2b, Annas & Soulaiman 10 jaar groep 6, Amber 6 jaar groep 3, Jenna
12 jaar groep 8, Lars & Merel 12 jaar groep 8, Bodean 11 jaar groep 8, Safoera 9 jaar groep 4/5, Kjeld 8 jaar groep 4/5,
Jenna 10 jaar groep 6, Lichelle 8 jaar groep 4/5, Muskaan 10 jaar groep 6, Eden 7 jaar groep 3, Jordi 5 jaar groep 1/2a,
Sam 9 jaar groep 4/5, juf Susanne, meester Niels, Dylan 9 jaar groep 4/5, Mitchel 5 jaar groep 1/2b &
Binck 5 jaar groep 1/2b

Nieuwe leerlingen
Levi en Kaylee in groep 1/2
Veel plezier bij ons op De Zevensprong!
Finn uit groep 1/2a en Semmy uit groep 1/2a hebben allebei een broertje gekregen!

Denn en Bowy welkom op de wereld!
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Hoofdluis blijft voorkomen bij kinderen en steeds vaker ook bij jongeren. 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 onze website www.ggdkennemerland.nl/hoofdluis vindt u
heel veel nuttige informatie over hoofdluis. Heeft iemand in uw gezin last van hardnekkig hoofdluis?
Het is altijd mogelijk een afspraak te maken bij de jeugdverpleegkundige verbonden aan de school van
uw kind. De jeugdverpleegkundige kan met u meedenken en adviseren over het bestrijden van de
hoofdluis.
GGDFlits

Een afspraak maken kan via 023 7891777 op werkdagen van 8.30–12.30 uur en 13.00–17.00
uur
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