Nieuwsbrief 5
week 5 maart 2018
Agenda
7 maart
14 maart

Opmerkingen

luizencontrole
STAKING #POinactie
Meer info heeft u al ontvangen via de
mail
Start zwangerschapsverlof juf Tamara
Kijkdag schoolzwemmen
Leerlingenraad
MR vergadering

15 maart
15 maart
15 maart
20 maart

De school is gesloten.
De BSO is geopend vanaf 12.15 uur voor
woensdagabonnees
Tot schooljaar 2018 2019

21 maart Open Dag !
21 maart
21 maart
22 maart
28 maart
29 maart
30 maart en 2 april
3 april
17 & 18 april
20 april
27 april t/m 13 mei
16 mei
Aanpassingen

Opa en oma dag
Stemmen!
Proefzwemmen
Paasfeest
Afzwemmen!!
Goede vrijdag en 2e paasdag
Gezamelijke Studiedag SOPOH / SOKS
IEP Eindtoets groep 8
Koningsspelen
meivakantie
Luizencontrole
Schoolvoorstelling

Voor groep 1 en groep 3
De school is stembureau voor het referendum
Meer info volgt
Succes allemaal
Iedereen vrij!
School en BSO gesloten!!
Gezellig samen met de Immanuelschool!
BSO geopend, behalve op Koningsdag!
Meer info volgt…

Deze Nieuwsbrief noemen wij als
toppers al onze bij de school betrokken ouders. Van de Ouderraad,
Medezeggenschapsraad, sportcommissie , boekspaarmoeders, biebouders, klassenouders, zwemouders,
overblijfouders, luizenbrigade, rijouders, wasouders, talentouders, schooltuinouders, geefouders (met speciale dank
aan de familie Reekers voor het prachtige tekenpapier) en alle andere hulpouders voor grote en kleine hulp ,
7. 000 x DANK !!
Zonder jullie hulp kunnen wij het niet!!
Op donderdag 15 maart begint het
zwangerschapsverlof van juf Tamara.
Zij laat haar groep achter in goede
handen bij juf Annelies op dinsdag t/m
vrijdag en juf Thera op maandag. We
wensen Tamara een rustig en gezellig
verlof en een prachtige baby in april!
Tamara komt na de zomervakantie
weer
fris
en
fruitig
terug!

www.dezevensprong.org

Op woensdag 21 maart organiseren wij voor de leerlingen van groep
1 en groep 3 de opa en oma dag. Elke leerling van deze groepen mag
twee grootouders uitnodigen om een kijkje in de klas te komen
nemen. We ontvangen de opa’s en oma’s om 8.30 uur in de hal. De
Ouderraad zorgt voor een kopje koffie of thee met wat lekkers. Rond
8.45 uur mag u naar de klas van uw kleinkind. De leerkrachten van
deze groepen verzorgen een bijzondere les. Rond 9.30 uur is t weer
afgelopen. We zijn benieuwd wat de opa’s en oma’s vinden van het
onderwijs op onze school!
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0297 327842 / 06 18248767

Op woensdag 21 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!
Een belangrijk ander doel van deze dag is het enthousiast maken van nieuwe ouders voor onze school. Heeft of
kent u mensen met kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar, wees of maak ze dan attent op onze Open Dag!
Leden van onze Ouderraad verzorgen, samen met leerlingen uit groep 8, de rondleidingen. Wij gunnen ieder
kind in en om Rijsenhout OBS De Zevensprong! U toch ook?
Mocht u een Facebookpagina hebben wilt u ons bericht dan delen? Dank u!
Woensdag 21 maart zijn we ook stembureau voor het referendum. Zo vangt u mooi twee vliegen in één klap!
Het stembureau vindt u dit keer in het speellokaal van de kleuters!

We zijn begonnen met het nieuwe thema voor Leefstijl. Het thema heet Ik vertrouw op mij! Het
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. Op de
website kunt u bij de groepspagina’s de ouderbrieven vinden, passend bij de leeftijdsgroep van uw
kind(eren). U vindt hier tips, adviezen en opdrachten die u samen met uw kind kunt doen. Zo kunt
u samen met school uw kind helpen meer te leren over dit onderwerp.

www.dezevensprong.org

info@dezevensprong.sopoh.nl

0297 327842 / 06 18248767

De voorzitter en de secretaris van de Ouderraad (Bert Timmer en Astrid Peeters) hebben deze
week, samen met Danielle, een bijeenkomst gehad met onze klassenouders. Het ging over hoe wij
meer ouders bij de activiteiten op school kunnen betrekken. Het is ons opgevallen dat vooral bij de
schoolbrede activiteiten, het steeds lastiger wordt voldoende ouders te mobiliseren om één en
ander voor onze leerlingen voor elkaar te krijgen. Wij hebben gezien dat dit de klassenouders vaak
wel lukt. De Ouderraad, de school en de klassenouders hebben hiervoor een nieuwe aanpak met
elkaar afgesproken. We hebben de ouders hard nodig!
De klassenouders gaan vanaf nu de hulpvragen van de Ouderraad uitzetten via de eigen groepsapp.
Het kan dus gebeuren dat u via de groepsapp van de groep van uw kind een vraag van de Ouderraad
krijgt. U kunt deze vraag zoals gewoonlijk, beantwoorden via de groepsapp. De klassenouders
zorgen er dan voor dat uw antwoord terecht komt bij de Ouderraad. U kunt hierbij denken aan hulp
bij het versieren van de school bij Sint of kerst, hulp bij het schoolkamp etc. De klassenouders
zorgen voor ouderhulp binnen de eigen groep en communiceren daar met de eigen ouders over.
Zij zijn voor de Ouderraad een doorgeefluik van vraag en aanbod.
Doel is om meer voor elkaar te krijgen met meer ouders voor onze leerlingen en uw kinderen!
Onze Ouderraad komt binnenkort met meer informatie over wat de Ouderraad allemaal doet. Zij
gaan dan ook vragen om nieuwe leden. Vooral vanuit groep 1/2 kunnen zij leden gebruiken! Dan
kunt u daar alvast over nadenken.
De klassenouders behouden hun rol als doorgeefluik tussen ouders van de eigen groep en de
leerkracht(en). Zij blijven dus inzetbaar voor groepsactiviteiten en zijn geen lid van de Ouderraad.

Misschien is het u al opgevallen of heeft uw kind er over verteld. Wij werken nu in alle groepen via de zogenaamde
stoplicht-methode voor zelfstandig werken. Elke groep heeft een stoplicht, een leerkrachtblok en alle leerlingen, vanaf
groep 3, hebben een dobbelsteen. De leerlingdobbelsteen is niet nieuw maar wordt nu in de groepen 3 t/m 8 op dezelfde
manier toegepast.
In groep 3 t/m 8 zegt het stoplicht iets over hoe de klas werkt (alleen of samen of in het groepje), het leerkrachtblok geeft
aan of de leerkracht (tijdens het zelfstandig werken) beschikbaar is voor alle leerlingen of voor een klein groepje of voor
een individuele leerling, met de leerlingdobbelsteen geeft de leerling aan hoe hij of zij wil werken (alleen of samen) en hij
of zij kan hiermee aangeven of er een vraag is over de taak. Ook de time-timer wordt ingezet om leerlingen inzicht te geven
hoe lang een bepaalde manier van werken wordt uitgevoerd.
In de groepen 1/2 zegt het stoplicht of er gewisseld mag worden van activiteit en het leerkrachtblok werkt samen met Raaf
om de leerlingen te vertellen of zij de juf mogen storen.
Wij willen door deze methode de leerlingen zoveel mogelijk zelfstandig laten werken, de leerkracht de kans geven om
leerlingen met hun individuele vragen verder te helpen en het samenwerken tussen leerlingen bevorderen. Deze methode
is niet nieuw. Hij wordt al op veel scholen zeer succesvol toegepast. We werken door de hele school met dezelfde symbolen
en betekenissen. Dit helpt de leerlingen inzicht te krijgen en te houden in leerprocessen.
Er zijn meerdere combinaties van signalen mogelijk. In de groep 3 t/m 8 hangen posters met uitleg over de betekenis van
de verschillende combinaties. Ook leuk voor ouders om eens te lezen! Vraag uw kind er maar eens naar.
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Hoera!
Tim A 13 jaar groep 8
Daan 5 jaar groep 1/2b
Hanna 10 jaar groep 6
Sara 9 jaar groep 5
Juf Eveline
Abdennour 11 groep 7
Mandy 12 jaar groep 8
Joëlla 7 jaar groep 3
Dean 9 jaar groep 5
Gijs 10 jaar groep 6
Dean 7 jaar groep 3
Daan 7 jaar groep 3
Nikola 6 jaar groep 1/2 b
Juf Danielle
Daphne 7 jaar groep 3
Joey 7 jaar groep 3
Juf Lieselotte
Lianne 10 jaar groep 6
Meester Kamar
Abbey 6 jaar groep 1/2a
Sterre 8 jaar groep 4
Kayne 11 jaar groep 6
Stella 8 jaar groep 4
Zuzana 6 jaar groep 1/2b
Ranya 8 jaar groep 4
Juf Margriet en
Juf Jolanda

Welkom!
Angelique in groep 8, Ranya in groep 4, Liali in
groep 5 en Robin in groep 1/2a. Veel plezier bij
ons op school!

Beste Ouders,
Dinsdag 3 April is de BSO de hele dag gesloten vanwege onze jaarlijkse studiedag. Het staat helaas verkeerd in de
jaarkalender van de school, daarin staat per ongeluk vermeld dat wij open zijn .Dit is niet zo want dit jaar doen
alle SOKS medewerkers mee met de SOPOH studiedag. We hopen op uw begrip
Vriendelijke Groeten, Team BSO de 7Klapper
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