Nieuwsbrief 9
week 27 maart 2017
Agenda

Opmerkingen

BSO De 7klapper is ook op woensdag open!
29 maart
5 april
6 april
7 april
10 t/m 13 april
11 april
12 april
14 en 17 april
18 & 19 april
22 t/m 30 april

Schoolvoetbal mix gr. 5/6
Icarus in de klas
Leerlingenraad
Werkdag schoolplein
Danielle afwezig ivm directie 4daagse
Nationale Buitenlesdag Jantje Beton
Paaslentefeest
Vrij (goede vrijdag en 2e paasdag)
IEP eindtoets groep 8
Meivakantie

Aanpassingen

Kamp groep 8 31 mei, 1 &2 juni!
Sportdag woensdag 14 juni

Cultuureducatie groep 4 meer info zie onder
Denk om je lunch!
start 15.00 uur meer info zie onder
meer info; zie onder
(let op; op de kalender staat 13 april!)
BSO gesloten
Uitslag binnen twee werkweken
BSO geopend behalve op Koningsdag
Meer info via de leerkracht
Gezellig samen met de Immanuelschool!

Groep 4 gaat in het kader van Cultuureducatie op 5 april, op school, kijken en luisteren naar een eigenzinnige
bewerking van de beroemde Griekse mythe, opnieuw verteld door twee acteurs midden in de klas. Over vaders
en zonen, vasthouden en loslaten, en al groter zijn dan je zelf dacht.
Icarus en zijn vader, de beroemde uitvinder Daedalus, zijn op weg door een gigantisch doolhof, in het midden
van de nacht. Daedalus bouwde het doolhof speciaal voor koning Minos om er een monster in op te sluiten.
Morgen wordt het geopend met een groot feest. Wat doen vader en zoon er dan nu al? En waarom heeft
Daedalus een rugzak volgepakt met koekjes, een thermosfles en Icarus' lievelingsvouwpapiertjes? Daedalus zegt
niets, een kind is gauw bang, denkt hij. Als ze verdwaald blijken en Daedalus bezig gaat met zijn magische
instrumenten, besluit Icarus zelf een oplossing te zoeken. Spannend…

Groep 7 gaat woensdag 5 april naar het gemeentehuis in Hoofddorp. Wij hebben ons ingeschreven voor de
eerste Kinderraad van de Haarlemmermeer. De gemeente wil graag jongeren bij de politiek betrekken
en heeft hiervoor € 5000,- vrijgemaakt. Drie scholen zijn uitgeloot om hiervoor een bestemming te vinden. OBS
De Zevensprong is daar één van! De leerlingen van groep 7 hebben afgelopen weken stevig gedebatteerd over
wat het beste plan is voor de Haarlemmermeer. Het plan wat uiteindelijk in de groep gewonnen heeft is…een
stukje grond teruggeven aan de natuur.
Aankomende woensdag gaan wij ons plan voorleggen aan de gemeente en hopelijk winnen wij met ons plan.
Ook wordt er die dag een Kinderburgemeester gekozen die aankomend jaar meerdere malen samen met de
burgemeester een aantal activiteiten zal doen. Ook hiervoor heeft een aantal kinderen van onze school zich
aangemeld. In de volgende Nieuwsbrief vertellen wij of ons plan gewonnen heeft… en of onze school straks een
Kinderburgemeester in zijn midden heeft!
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Op 7 april gaan wij weer een stap zetten richting de opening van ons schoolplein op 24 mei. We gaan een
wilgenhut maken, schooltuinen inrichten en de klimtoren afmaken. Er hebben zich nu 6 mensen aangemeld
om te komen helpen. Wij vinden dat best teleurstellend. We hebben de indruk dat er veel gemopper is over
het schoolplein. Het is dan jammer om te merken dat er zo weinig ouders bereid zijn een handje te helpen. We
kunnen het alleen mét uw hulp!
We beginnen om 15.00 uur en als we met veel mensen zijn is om 18.00 uur klaar wat we van
plan zijn. Al lukt het maar een uurtje dan zijn we al blij!
We gaan er samen met u voor de leerlingen toch een prachtig plein van maken!
Meld u aan bij de leerkracht of bij iemand van de schoolpleinwerkgroep.

Enige tijd geleden is er in een Nieuwsbrief gevraagd naar ouders die geïnteresseerd zijn in
deelname aan een nieuw op te zetten sportcommissie. Het doel van deze commissie is de
kinderen meer mogelijkheden te bieden om in schoolverband deel te nemen aan sporttoernooien.
Inmiddels zijn we zo ver dat deze commissie uit drie personen bestaat: Marita Mantel, Danielle
Rodenhuis en Ed Vreeken. Nu zijn we nog op zoek naar twee ouders – het liefst uit de onderbouw
– die zich hierbij aan willen sluiten. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij één van
bovengenoemde personen of bij de leerkracht van hun kind.
Wij wilden graag representatief voor de dag komen bij de sporttoernooien dus de eerste taak van
de sportcommissie was het regelen van tenues in de “huisstijl” van onze school. We zijn daarin
meer dan geslaagd. Het zijn prachtige tenues geworden met zelfs het logo van de Zevensprong in
sportieve stijl. Zonder onderstaande sponsors hadden wij deze tenues niet kunnen aanschaffen;
dus bij deze nogmaals onze dank!
Boxopslag (familie Van der Knaap)
Breur Bloemexport Aalsmeer BV (familie Breur)
Apparaten fabriek Aalsmeer BV (familie Lanser)
TGB Group Europe (familie Meeuwig)
SeCreatief (familie Vreeken / Geleijn)
De afgelopen weken hebben drie teams van groep 5 tot en met 8 van OBS De Zevensprong
meegedaan aan een schoolvoetbaltoernooi in Hoofddorp. Alle teams hebben op een haar
na de finale niet gehaald. Aan de inzet en sportiviteit heeft het niet gelegen en ook het plezier was
er zeker niet minder om. Dit toernooi was een eerste aanzet en in de toekomst zullen er vast ook
andere sporten aan bod komen.
Met sportieve groet,
De sportcommissie

In het kader van de Leefstijllessen hebben wij thema 3 Ken je dat gevoel? afgerond. We zijn inmiddels gestart
met thema 4: Ik vertrouw op mij.
Dit thema gaat over zelfvertrouwen. Dat is meer dan enkel het vertrouwen van kinderen en volwassenen in
hun eigen kunnen. Zelfvertrouwen heeft ook te maken met een realistische inschatting van de eigen
mogelijkheden. Kinderen ontwikkelen zelfvertrouwen door te werken aan een positief én een realistisch
zelfbeeld. Daar zullen wij ons de komende zes weken mee bezig houden.
Wij houden u op hoogte van het verdere verloop van de Leefstijllessen. Ook in hal van de school op de
Leefstijlwand ziet waar de leerlingen mee bezig zijn. Hebt u nog vragen, dan horen wij dat graag.
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Dinsdag 11 april is het Nationale Buitenlesdag. Stichting Jantje Beton sponsort deze dag, waarop
leerkrachten hun leerlingen buiten les geven. Ook de kinderen van OBS De Zevensprong krijgen deze dag een
les in de buitenlucht. Dat hoeft niet een les over Natuur te zijn, het kan ook een taalles of een reken- of
spellingles zijn. Het wordt een verrassend leerzame dag!

Op woensdag 12 april vieren we paaslentefeest op OBS De Zevensprong. De ochtend begint met een ontbijt
in de groep (let op: op de kalender stond donderdag 13 april, maar we vieren het dus op woensdag 12 april). De
kinderen nemen zelf hun paasontbijt en iets te drinken mee. De school verzorgt paasbrood voor bij het ontbijt
en placemats met servetten.
Vanaf 9.15 uur lopen de kinderen in groepen van 7 kinderen (gemixt van groep 1 t/m 8) met ouderbegeleiding
een paashaasspeurtocht.
Na de speurtocht eten/drinken de kinderen hun eigen hapje/drankje en is er pauze. Daarna gaan de kinderen
tot 12.15 uur naar hun eigen klas.
Voor de paashaasspeurtocht hebben zich al genoeg ouders aangemeld. Dank daarvoor! Deze ouders worden
om 9.00 uur op school verwacht voor instructie en blijven na terugkomst bij de kinderen op school, totdat de
leerkrachten weer terug zijn in de klas. Dat zal ongeveer rond 10.30 uur zijn.
Er hangen intekenlijsten bij de deuren van de lokalen, waarop u zich kunt inschrijven als ouderhulp.
We rekenen op een gezellige ochtend en hopen op mooi lenteweer!
Vriendelijke groet van de paas/lentecommissie,
Juf Tamara & juf Jos

Beste ouders,
U kunt bijna alles digitaal doen. Ook de BSO gaat met de tijd mee. Vanaf deze maand kunt u inloggen op het
ouderportaal. Dit kan via uw webbrowser of via de handige ouderportaal app. Deze kunt u vinden op de Apple
store of Google Play Store om vervolgens te zoeken op SOKS BSO. Ouders met een flexibel contract (dus een
aantal flexibele dagen per week) moeten zelf in de planning aangeven welke dagen hun kind aanwezig zal zijn.
Dit kan door de dag die het kind in de planning staat om te ruilen met een andere dag. Zo is voor de groep
duidelijk welke dag het kind wel/niet komt. Als u er in het begin niet helemaal uitkomt, kunt u de groepsleiding
vragen even te helpen met de planning als u zelf uw telefoon of tablet met de ouder inlog/app mee neemt.
BSO De 7Klapper. Sacha, Kenneth, Daisy.
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Jarig ! Gefeliciteerd allemaal !!
Gijs 9 jaar groep 5 – Dean 6 jaar groep 1/2b – Daan 6 jaar groep 1/2a – Nikola 5 jaar groep 1/2b – Daphne 6 jaar
groep 1/2a – Michel 12 jaar groep 8 – Joey 6 jaar groep 1/2a – juf Lieselotte – Safa 12 jaar groep 8 – Lianne 9 jaar
groep 5 – meester Kamar – Abbey 5 jaar groep 1/2a – Sterre 7 jaar groep ¾

Uday is nieuw bij ons op school. Wij wensen hem veel plezier in groep 1/2a!

Baby nieuws:
Joëlla uit groep 1/2 b heeft (een tijdje geleden al maar stond nog niet in de Nb) een zusje gekregen. Zij heet Desley!
Ook Nikola uit groep 1/2b kreeg een zusje. Zij heet Nadia.
Gefeliciteerd allebei en een kusje voor je zusje.

Lees nog even door voor het vakantie- en
vrije dagen rooster voor volgend schooljaar!
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Vakantierooster en vrije dagen OBS De Zevensprong 2017 2018
groep 1 t/m 8
e
1 schooldag
maandag 4 september 8.30 uur
Herfstvakantie
21 oktober t/m 29 oktober
Studiedag 1
woensdag 6 december
Kerstvakantie
vrijdag 22 december 12.00 uur t/m 7 januari 2018
Studiedag 2
vrijdag 23 februari
Voorjaarsvakantie
24 februari t/m 4 maart
Goede vrijdag / Pasen
30 maart t/m 2 april
Sopoh studiedag
Meivakantie
Pinkstervakantie
Studiedag 3
Zomervakantie
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dinsdag 3 april
vrijdag 27 april t/m 11 mei (2 weken!)
maandag 21 mei
maandag 2 juli
vrijdag 20 juli 12.00 uur t/m 2 september
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