Nieuwsbrief Start 2017 / 2018
Het schooljaar 2017/2018 begint aanstaande maandag 4 september om
8.30 uur. We hopen dat iedereen van een heerlijke vakantie heeft
genoten en verwachten iedereen weer gezond en wel terug te zien! In deze Nieuwsbrief belangrijke zaken om
startklaar te zijn voor dit spiksplinternieuwe schooljaar!
Maandag om 8.20 uur gaan de deuren van de school weer open. Voor de groepen 1/2 de deur aan de kant van de Drakenstraat en
voor de groepen 3 t/m 8 de deur bij het schoolplein. De leerkrachten staan klaar om alle kinderen en ouders in de klas te ontvangen. De
kapstokken zijn te vinden bij de lokalen behalve van de kleuters en groep 6. Zij hangen de jassen / tassen op bij de ingang van groep 1
en 2.
De groepen zijn weer in volgorde in de lokalen ingedeeld. Dus groep 3 zit naast groep 1/2b en groep 4/5 blijft in hetzelfde lokaal.
Daarnaast groep 6 (juf Susanne blijft dus in haar lokaal, juf Eveline met groep 7 en meester Niels met groep 8 sluiten de rij!
Wij heten onze nieuwe collega juf Eveline van harte welkom op De Zevensprong. Heel veel succes met groep 7!
Ook juf Petra, veel succes met het afronden van je opleiding bij ons op school in groep 3! Meester Roel is weer volledig beter na zijn
knieoperatie en gaat de gymlessen op de maandag weer doen.
Wij zorgen in de eerste schoolweek voor een papieren jaarkalender voor elk gezin. Nieuwe activiteiten en/of aanpassingen van de
jaarkalender leest u in de Nieuwsbrieven en op de website van de school (www.dezevensprong.org). Op onze Facebookpagina vindt u
veel foto’s en binnenkort gaan we werken met een schoolapp. Later hoort u hier mee over.
De eerste week krijgt u de gelegenheid om uw kind(eren) op te geven voor de overblijf. Blijft uw kind deze week al over laat dit (bij de
jongere kinderen) even weten aan de leerkracht (bij voorkeur via het schriftje/agenda bij de deur). Het aanmeldingsformulier ontvangt
u in de eerste schoolweek.
Voor elke leerling krijgt u een nieuw EHBO formulier mee naar huis. Wilt u zo vriendelijk zijn dit formulier volledig in te vullen en in te
leveren bij de leerkracht van uw kind(eren)? Als er iets moet worden aangepast aangaande uw adresgegevens, telefoonnummer,
mailadres wilt u dit dan ook laten weten bij Zuzana van de administratie of bij juf Danielle? Dank u!

De groepen 3 t/m 8 gaan maandag meteen beginnen met de gym. Juf Margriet gaat samen met groep 3 naar Meester Roel. Tijdens de
eerste gymles blijft zij erbij. De kinderen van groep 4 starten op de eerste maandag voor één keer in de klas samen met groep 5. Zij gaan
voor deze keer samen gymmen met groep 5. Zij kunnen dan met z’n allen starten in groep 4/5 , wel zo gezellig de eerste schooldag. Het
vaste gymrooster leest u hieronder.
Om alles goed en gezond te laten verlopen hebben meester Roel en juf Lieselotte de regels voor gym nog even voor u op een rijtje gezet:
- Voor gym hebben de kinderen gymkleding én gymschoenen nodig in een gymtas.. Het hebben een complete gymtas is nodig omwille
van veiligheid en hygiëne. Gymmen in de kleren die het kind die dag aan heeft is daarom ook niet toegestaan.
- Lange haren zitten vast met een haarelastiekje.
- Sieraden (kettingen/ armbanden/ringen) zijn af.
- Gymtas vergeten?
Voor groep 3 t/m 6 geldt:
Bij de 1e keer gymkleding vergeten gymt de leerling mee in normale kleding/op blote voeten.
Bij de 2e keer en vaker gymkleding vergeten gymt de leerling niet mee en gaat de leerling mee terug naar de klas. In de klas wordt
schoolwerk gemaakt.
Voor groep 7 en 8 geldt:
Is de leerling zijn/haar gymspullen vergeten dan mag de leerling niet mee gymmen en gaat de leerling mee terug naar de klas. In de
klas wordt schoolwerk gemaakt.
- Elke gymles wordt de administratie bij gehouden door meester Roel en juf Lieselotte wat betreft gymspullen. De map wordt elke
gymdag meegenomen naar de gymzaal. Na iedere vakantie beginnen alle leerlingen weer op 0.Meester Roel en juf Lieselotte geven
door aan de leerkracht als de leerling de gymspullen niet in orde heeft. Gebeurt dit vaker dan twee keer dan neemt de leerkracht
contact op met de ouder.
- Kan een leerling niet mee gymmen door een blessure, herstel na een ziekteperiode of andere reden dan laat de ouder dit weten aan
de leerkracht. In elk ander geval gymt de leerling mee!
Onze ervaring is dat kindervoeten sneller groeien dan verwacht. Controleert u nog even of de gymschoenen nog passen? Dit om blauwe
tenen te voorkomen!
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Gymtijden maandag (lessen van 50 minuten voor groep 3 t/m 8)
De kinderen van groep 4 kunnen vanaf 8.20 uur bij de gymzaal worden gebracht. De kinderen van groep 7 en groep 8 mogen vanuit de
gym alleen naar huis / overblijf.
Tijd
8.30 – 9.20
9.20 – 10.10
10.20 – 11.10
11.10 – 12.00

groep
4
3
5
7

13.20 – 14.10
14.10 – 15.00

6
8

Gymtijden donderdag (lessen van 40 minuten groep 4 t/m 8)
De kinderen van groep 4 kunnen vanaf 8.20 uur bij de gymzaal worden gebracht. De kinderen van groep 7 mogen vanuit de gym alleen
naar huis / overblijf. Of zij worden opgehaald om 12.00 uur bij de gymzaal.
Tijd
8.30 – 9.10
9.10 - 9.50
10.00 – 10.40
10.40 – 11.20
11.20 – 12.00

groep
4
6
5
8
7

In de week van 11 september houden wij de eerste KLO (kind leerkracht ouder) gesprekken voor groep 2 t/m 8. Voor de kinderen van
groep 1 worden individuele afspraken gemaakt voor een 6 weken gesprek. Let op: voor groep 3 organiseren wij deze gesprekken in de
week van 9 oktober. Tijdens de startgesprekken krijgen de leerlingen de kans te vertellen over hun eigen ontwikkeling. Wat hebben ze
al geleerd, wat willen ze graag gaan leren, wat verwachten ze van het komende schooljaar, welke hup hebben zij nodig van de leerkracht
en van de ouders enzovoorts. Wij raden alle ouders aan het gesprek even met hun kind(eren)voor te bereiden. Bij de KLO gesprekken
staat altijd het kind centraal. Wij willen u daarom vriendelijk vragen om voor eventuele broertjes en zusjes een andere opvangplek te
zoeken. Wij verwachten elke leerling met ouder(s). Vanaf komende maandag hangen de intekenlijsten bij de lokalen!

Schoolzwemmen voor groep 2 en 3 gaat beginnen op donderdag 14 september. We organiseren voor die datum een
informatiebijeenkomst voor de ouders van de schoolzwemmers. U hoort maandag wanneer we dit organiseren. U kunt hier uw vragen
stellen en kennismaken met onze nieuwe zwemcoördinator Merlyn Bruijn.

Op donderdag 28 sept. organiseren wij een informatieavond. U krijgt op deze avond van alles te horen over het leerjaar en over de
school. Wat gaan de kinderen leren? Wat kunt u van ons verwachten? Wat verwachten wij van ouders? Wat is er nieuw? Wat hebben
we vorig jaar gedaan? Wat wordt er anders en hoe ziet de toekomst er uit? Daarnaast is het een goede gelegenheid de leerkracht en de
andere ouders(nog beter) te leren kennen. Wij vinden het belangrijk dat er van elk kind een ouder (verzorger) aanwezig is. Ook al kent
u de school al goed, er is altijd iets nieuws te horen wat belangrijk is voor de ontwikkeling van uw kind(eren). De tijden volgen zo spoedig
mogelijk.

Paula de Wit van Sportservice Haarlemmermeer heeft een andere baan. Voor haar natuurlijk fantastisch en een mooie uitdaging. Voor
ons heel jammer want iedereen vond de lessen van juf Paula geweldig. Wij gaan haar dan ook heel erg missen. Voor de school heeft
dit tot gevolg dat de tussenschoolse sport en de naschoolse sport even op de pauze stand gaan. Zodra wij weten wie van Sportservice
de taken van Paula op zich gaat nemen en hoe dit eruit gaat zien hoort u dit van ons.
Wij bedanken Paula hartelijk voor haar inzet en ondersteuning. Heel veel succes bij je nieuwe baan, Paula!
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7klapper nieuws
BSO De 7klapper heeft een nieuwe medewerker. Tessa Rietbergen komt op maandag en dinsdag de VSO en de BSO doen. Op maandag
doet zij ook de BSO samen met Daisy en op dinsdag samen met Sacha en Kenneth. Kenneth gaat op maandag bij een andere locatie van
SOKS werken. Welkom Tessa en veel succes op onze BSO! Op donderdag doet Mickel Vernooij voorlopig de VSO.
Steeds meer kinderen weten hun weg te vinden naar onze fijne en gezellige BSO. Heeft u behoefte aan een goede, betrokken opvang
buiten schooltijd en binnen de school laat dit ons weten dan zorgen wij dat u de juiste informatie krijgt. Een dagje meedraaien kan
altijd!

Wij wensen iedereen een heel fijn en leerzaam schooljaar toe. Er staan een hoop leuke en nieuwe dingen op de
planning, zoals een schoolfeest, een schoolvoorstelling, het schoolkamp “nieuwe stijl” en nog een paar
verrassingen. En niet te vergeten onze nieuwe vorm van onderwijs op de Chromebooks in groep 4/5! Wij kunnen
niet wachten en hebben er al heel veel zin in! Tot maandag!
Team OBS De Zevensprong
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