Nieuwsbrief 8
week 6 maart 2017
Agenda

Opmerkingen

Vanaf heden is BSO De 7klapper ook op woensdag open!
9 maart
14 maart

Leerlingenraad
Bezoek Corpus gr 8

Informatie via de leerkracht

15 maart Open Dag !
15 maart
15 maart

Opa en oma dag
Stemmen!

Voor groep 1 en groep 3
De school is stembureau voor de
2e Kamerverkiezingen

15 maart
16 maart
20 maart
22 maart
29 maart
Aanpassingen

Schoolvoetbal jongens gr. 7/8
Tennisclinic gr. 4 t/m 8
Open Podium gr. 1/2a en 8
Schoolvoetbal meiden gr 7/8
Schoolvoetbal mix gr. 5/6
Kamp groep 8 31 mei, 1 &2 juni!
Sportdag woensdag 14 juni

Meer informatie volgt

Meer info volgt…
Gezellig samen met de Immanuelschool!

U heeft vast de posters al zien hangen! Op woensdag 15 maart van 9.30 uur tot 12.00 uur
organiseren wij onze jaarlijkse Open Dag. Wij willen iedereen die belangstelling heeft uitnodigen een
kijkje te komen nemen in onze school. Wij laten graag zien wat er zoal gebeurt op een dag en waar we
trots op zijn!
Jong en oud is welkom! Een belangrijk ander doel van deze dag is het enthousiast maken van nieuwe
ouders voor onze school. Kent u mensen met kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar, maak ze dan
attent op onze Open Dag! Wij vragen dan uw kind de rondleiding voor deze (nieuwe) ouders te
verzorgen! Wij gunnen ieder kind in Rijsenhout OBS De Zevensprong! U toch ook?
Mocht u een Facebookpagina hebben wilt u ons bericht dan delen? Dank u!
Woensdag 15 maart zijn we ook stembureau voor de 2e Kamerverkiezingen. Zo vangt u mooi twee
vliegen in één klap!

Woensdag 15 maart is een drukke dag, want naast de Open Dag en
het stemmen, organiseren wij voor de leerlingen van groep 1 en
groep 3 de traditionele opa en oma dag. De opa’s en oma’s van
deze leerlingen zijn van harte welkom in de klas van hun
kleinkinderen van 8.45 uur tot 9.15 uur!
Wij zorgen vanaf 8.30 uur voor een kopje koffie en een koekje. Van
9.15 uur t/m 9.30 uur kunnen de opa’s en oma’s nog een kijkje
nemen bij andere kleinkinderen.
www.dezevensprong.org

info@dezevensprong.sopoh.nl

0297 327842 / 06 18248767

De komende woensdagen gaat onze school meedoen met het
Schoolvoetbaltoernooi in Hoofddorp op het sportcomplex SV Overbos.
Samen met nog veel meer scholen uit de Haarlemmermeer gaan we de
sportieve strijd aan om de verschillende vaantjes, cups en bekers.
Elk team heeft een coach die zorgt voor de begeleiding. Daarnaast is
iemand van de sportcommissie, bestaande uit Marita Maarse, Ed Vreeken
en juf Danielle, aanwezig om te juichen en te ondersteunen.
Elke leerling die meedoet met het voetbaltoernooi heeft al een (papieren)
brief met meer informatie meegekregen. De kinderen die meedoen mogen
om 12.00 uur vertrekken met de ouders die rijden om op tijd te zijn! We
spelen van 13.00 uur tot uiterlijk 14.45 uur.
Het zou leuk zijn als er zoveel mogelijk publiek is om te juichen en aan te
moedigen. U komt toch ook? U kunt ons herkennen aan onze mooie
nieuwe oranje/blauwe schooltenues.
O ja, de sportcommissie kan nog wel wat versterking gebruiken. Lijkt het u
leuk mee te denken over en te ondersteunen bij de sportieve activiteiten
van de school laat dit dan weten!

Op woensdag 12 april a.s. vieren we
in alle groepen op school het
Lentefeest. We hebben deze dag,
tussen 9.15 uur en 10.45 uur, hulp
nodig van ouders/verzorgers. Houdt
u een gaatje over in uw agenda?
Meer informatie volgt in
Nieuwsbrief 9.
Vriendelijk dank, de lentecommissie

Tijdens de week dat de groepen 1 t/m 4 extra vrij waren hebben de juffen
en meester hard gewerkt. We hebben de beschikbare tijd gebruikt om bij
elkaar in de les te kijken, te werken aan de verschillende plannen en
overzichten om het tweede half jaar zo goed en passend mogelijk les te
kunnen geven. Ook hebben we gewerkt aan de verschillende plannen die
er liggen voor de school.
Het jaarrooster met alle vakanties en vrije dagen voor het schooljaar
2017 / 2018 is al goedgekeurd door de MR. U vindt de data in de
volgende Nieuwsbrief.

Nieuws van de BSO!!
De voorjaarsvakantie zit er weer op en wij
hebben een leuke tijd gehad. Volgens de
kinderen was de dierendag het leukst.
De BSO-kinderen mochten zelf hun huisdier
meenemen. Daarnaast nam Sacha ook
dieren mee, en zo maakten de kids kennis
met een konijn, een kat, een hond, een
paard en sommige zelfs met een slang. En of
dat eng was? Wel een beetje…
Team BSO

BSO De 7Klapper.

www.dezevensprong.org
info@dezevensprong.sopoh.nl
Sacha Kenneth, Daisy.
Openingstijden:

0297 327842 / 06 18248767

Zet in uw agenda! Op 24 mei wordt het schoolplein officieel geopend! Natuurlijk is er voor die tijd nog wel het
één en ander nodig maar de plannen liggen klaar.
Voor de opening wordt de schommel geplaatst, de heuvel voorzien van begroeiing (plantjes, struiken, gras,
boompjes), de huttenbouwplek wordt ingericht, het klimtoestel afgemaakt, de schooltuinen ingericht etc.
Natuurlijk kunnen wij uw hulp daar weer goed bij gebruiken. Wanneer en hoe hoort u op een later moment.
Momenteel willen we binnen 4 weken de schooltuinen hebben gerealiseerd.
Er is tijdens de opening speciale aandacht voor het Schipholfonds. Zij komen dan met een speciale delegatie het
(aanzienlijke!) bedrag onthullen dat zij hebben bijgedragen.

De leerlingenraad is al bezig met het plannen maken voor de opening want de leerlingen van de school spelen
een grote rol tijdens de opening.

Jarig
(of jarig geweest in februari)
Renzo 11 jaar groep 8
Sara 8 jaar groep 3/4
Abdennour 10 jaar groep
6
Mandy 11 jaar groep 7
Joëlla 6 jaar groep 1/2b
Dean 8 jaar groep 3/4
Yaeden 6 jaar groep 1/2 a
Gijs 9 jaar groep 5
Daan is 4 jaar geworden !
Veel plezier bij ons op school in groep 1/2 b!

Marijn 6 jaar groep 1/2a
Milan 13 jaar groep 8
Cathelijne 12 jaar groep 8
Tim A. 12 jaar groep 7
Hanna 9 jaar groep 5
Thom 12 jaar groep 8
Tess S. 12 jaar groep 8
Kim 12 jaar groep 8

GGDFlits
Goedemorgen!
Voldoende slaap is ook voor kinderen van belang om goed te kunnen
groeien, te leren, indrukken te verwerken, uitgerust en fit te zijn. Hoeveel
slaap heeft een kind nodig en wat kunt u als ouder doen bij
slaapproblemen?
Lees hier meer over slapen
Maakt u zich zorgen over het slapen 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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