Nieuwsbrief kersteditie
week 11 december 2017
Agenda

Opmerkingen

14 december
21 december

Afzwemmen !
Kerstdiner
17.00 – 18.30 uur

22 december
23 december tot 8
januari 2018
8 januari 2018
10 januari
week 22 jan en 29 jan
9 februari
week 12 februari
23 februari
22 feb tot 5 maart

Start Kerstvakantie om 12.00 uur
Kerstvakantie

Meer informatie via de zwemcoördinator
Let op: schooltijden 8.30 – 12.00 uur voor iedereen

Informatie over ons Kerstfeest leest u hieronder

1e schooldag 2018
luizencontrole
CITO M toetsen
Rapport 1
KLO gesprekken
Studiedag
Voorjaarsvakantie gr 1 t/m 8

Middag vrij!
Let op: BSO is open in de 2e week van de
kerstvakantie
8.30 uur
groep 2 t/m 7
groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8 vrij
BSO open

Op donderdag 21 december verwachten we alle kinderen om ons jaarlijkse kerstfeest te vieren. Voordat het kerstdiner voor de
kinderen begint gaan we met ons 7sprong kerstkoor mooie kerstliedjes voor u zingen. We hopen op droog weer want dan zingen we
buiten! De voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels in volle gang. Hieronder nog een aantal praktische zaken.
Vanaf vrijdag 15 december
De kinderen kiezen zelf een aantal gerechten om te maken voor het kerstdiner. Bij de klaslokalen hangt een lijst waarop staat waar u
mee kunt helpen of u kunt zelf nog invullen wat u gaat koken met uw kind.
Vanaf maandag 18 december
De leerkrachten laten de ouders via Parro weten wat de kinderen nodig hebben voor het kerstdiner aan eetgerei en andere attributen.
De hulp in de klassen tijdens voorbereiden, serveren en opruimen regelt elke leerkracht in overleg met de klassenouder(s). De
kerstcommissie van de OR regelt de algemene gang van zaken.
Donderdag 21 december
 Tussen 16.45 en 16.55 uur komen de kinderen op school met hun gerecht (zorgt u zelf voor een warmhoudplaatje,
opscheplepels en andere benodigdheden?). Wilt u er voor zorgen dat u voor 17.00 uur op het plein staat op de aangegeven
plek? De kinderen worden voor het zingen buiten opgevangen door de eigen leerkracht.
 We gaan om 17.00 uur voor u zingen op het plein. Het zingen duurt ongeveer een kwartiertje. U blijft toch ook kijken.?
Meezingen wordt zeer gewaardeerd! Na het zingen kunt u even mee de klas in om een foto te maken maar daarna gaan we
lekker eten!
 Vanaf 18.15 uur staat er op het plein een kraampje met heerlijke versnaperingen. Onder het genot van een warm drankje en
stemmige kerstmuziek kunt u wachten tot de deur opengaat en u uw kind uit de klas kunt oppikken. Mag uw kind in groep 7/8
alleen naar huis laat dit dan weten aan de leerkracht. Kinderen waar we geen bericht van ouders hebben gehad, laten we niet
alleen naar huis gaan.
 Bij het ophalen van de kinderen vragen we allemaal gebruik te maken van de deur op het plein. Voor het naar huis gaan van de
deur bij de kleuteringang. Alvast hartelijk bedankt voor de medewerking!
Vrijdag 23 december
Wij willen onder schooltijd de kerstspullen opruimen. We kunnen daarbij uw hulp goed gebruiken. De leerkracht regelt het opruimen van
het lokaal in overleg met de klassenouders. Voor het opruimen van de hal hebben wij ook veel ouders nodig.
Komt u ook helpen? Dan begint om 12.00 uur voor iedereen de…
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Op woensdag 6 december hadden wij een studiedag. Wij gebruiken onze studiedagen om bij te leren, te
onderzoeken en samen te bepalen wat er nodig is om steeds beter les te kunnen geven. Op deze studiedag
hebben wij verder gewerkt aan het versterken van ons instructiemodel, hoe geven wij de beste uitleg passend
bij onze leerlingen. Wij hebben hiervoor een bezoek gebracht aan leerkrachten uit ons leernetwerk. We hebben
daar gekeken hoe zij hun instructies geven en wat wij daar zelf mee kunnen doen. Daarna hebben wij meer
uitleg gekregen over dit specifieke instructiemodel door een collega directeur en hebben wij van elkaar geleerd
door een presentatie te geven over de theorie hiervan.
Na de kerstvakantie gaan we, door middel van onderlinge klassenbezoeken en klassenbezoeken van Danielle en
Thera, de gemaakte afspraken monitoren. Als ouders merkt u hier al het één en ander van. Op het whiteboard
in de klas staan de leerdoelen omschreven, er wordt veel gewerkt met activerende werkvormen (bijvoorbeeld
kniemaatjes bij groep 1/2) en via de wisbordjes doet iedereen mee met de les.
Wij verwachten met deze zogenaamde EDI aanpak (staat voor Expliciete Directe Instructie) de betrokkenheid te
vergroten, beter te kunnen differentiëren tijdens de instructie en het leerplezier te vergroten. Wij houden u op
de hoogte van de ontwikkelingen.

PO in actie
Afgelopen dinsdag was de tweede landelijke stakingsdag van leerkrachten in het primair onderwijs. Het
team van OBS De Zevensprong heeft hier weer aan meegedaan en de school was dus dicht. Er werden
her en der in het land acties georganiseerd waar leerkrachten aan konden deelnemen. Zo ook in de
Haarlemmermeer. Een delegatie van leerkrachten en directeuren van onze stichting SOPOH is in
gesprek gegaan met de wethouder van onderwijs John Nederstigt. Dhr. Nederstigt heeft onze zorgen
aangehoord en beloofd deze te delen binnen de landelijke politiek. Een verslag van deze bijeenkomst
kunt u lezen in o.a. Het Witte Weekblad van deze week.
De bereidheid om te staken was onverminderd groot, ongeveer 90% van de basisscholen in Nederland
was gesloten. Team Zevensprong deed mee aan deze staking omdat ook bij ons het water ons over de
lippen staat. De werkdruk is, ondanks maatregelen die wij hebben genomen, onevenredig hoog en het
salaris blijft al jaren achter bij bijvoorbeeld het voortgezet onderwijs. Wij zien staken als ons enige
middel om onze zorgen hierover te uiten. Het leerkrachten tekort is nu! Uw kinderen hebben hier al last
van! Wij moeten opkomen voor ons mooie vak maar vooral voor onze leerlingen en uw kinderen. Zij
hebben recht op goed onderwijs. Wij kunnen ze dat geven maar daar is (veel) meer voor nodig.
We merken dat de ouders van onze school onze acties steunen. U denkt mee over opvang en stuurt ons
mails om ons een hart onder de riem te steken. Dank daarvoor! Wij zullen u via de mail, Parro en
Nieuwsbrieven op de hoogte blijven houden van eventuele vervolgacties. Zolang de eisen van PO in
actie niet worden ingewilligd gaan die zeker komen! Wij hopen te kunnen blijven rekenen op uw steun.

Deze week doet studente Lisa van der Sande, in samenwerking met Stichting
Lezen op de Vrije Universiteit onderzoek naar de Bibliotheek op School. In het
onderzoek worden de effecten nagegaan van verschillende activiteiten,
waarvan we verwachten dat deze kunnen bijdragen aan meer leesplezier en
een betere leesvaardigheid. Eén van de activiteiten is dat een aantal leerlingen
extra ondersteuning krijgt bij het kiezen van boeken die aansluiten bij hun
leesniveau en interesse.
Onze leesconsulent, Ruth Koning van de openbare bibliotheek
Haarlemmermeer, ondersteunt gedurende het onderzoek. Het onderzoek is
gericht op de groepen 5 t/m 8.
Om het effect van de activiteiten te kunnen onderzoeken, zou Lisa graag
voorafgaand en na afloop van de activiteiten een vragenlijst en leestoets
afnemen bij de leerlingen. U ontvangt heel binnenkort een
toestemmingsformulier waarmee u, als u het ingevuld teruggeeft aan uw kind,
toestemming geeft om mee te doen aan dit onderzoek.
Wij hopen dat dit onderzoek zowel Lisa als onze leerlingen veel zal brengen.
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Onze

7 toppers

De vader van Vlinder Baas (groep 3) heeft op zijn vrije woensdagmiddag voor ons de paden en het schoolplein vrijgemaakt van
herfstblaadjes. Hij heeft er ook voor gezorgd dat de blaadjes werden verwijderd. Heel hartelijk dank!
De leerlingen van groep 8 hebben deze week hun eindadvies voor het voortgezet onderwijs gekregen. Elke leerling heeft een advies
gekregen passend bij zijn niveau! We zijn blij dat ze nog even blijven maar er kan al gekeken worden naar de volgende stap... Wat een
toppers allemaal!
Onze kinderburgemeester, Merel Breur uit groep 8, heeft al kennis gemaakt met de nieuwe “grote mensen” burgemeester van de
Haarlemmermeer, dhr. Onno Hoes. Het was een fijne kennismaking. Merel heeft nog een aantal maanden om als kinderburgemeester
haar taken uit te voeren. In april 2018 wordt haar functie overgenomen. Je blijft onze topper, Merel!
Alle ouders die ons hebben geholpen bij de Sintviering en nog gaan helpen bij het kerstfeest! Zonder jullie hulp lukt het ons niet!
1.000 maal dank!

Ali, Karaar, Aya,
Barry, Mohammed en
Sofia
zijn onze nieuwe leerlingen
Veel plezier bij ons op De Zevensprong!

De jaarlijkse kerstbomeninzameling op De
Werf wordt gehouden op 5 januari. Ook dit
jaar levert elke ingebrachte kerstboom 50
cent op en kunnen kinderen zich
verheugen op warme chocolademelk.
Deze happening staat inmiddels op de
website van Rijsenhout,
www.rijsenhout.info en gaat op de tvschermen in de COOP supermarkt
verschijnen. Wij hopen weer op een grote
berg kerstbomen!!
Met vriendelijke groet,
Jan Buiten
Dorpsraad Rijsenhout

Het team van OBS De Zevensprong en van BSO De
7Klapper wenst alle kinderen, ouders, verzorgers en
alle betrokkenen bij onze school heel gezellige,

warme kerstdagen en een prachtig 2018!
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Beste kinderen uit Rijsenhout en omgeving,

Kennen jullie Gym Vereniging Rijsenhout al?
Wij zullen even wat vertellen over de vereniging, wij bestaan al meer dan 55
jaar.
Wij zijn een kleine vereniging, maar wel met verschillende leuke lessen voor kinderen en volwassenen.
Wij hebben op de maandagmiddag van 16.00 uur tot 17.00 uur gym voor kinderen van 3,5 jaar tot ongeveer 6 jaar en van
17.00 uur tot 18.00 uur turnen voor kinderen vanaf groep 4. Na deze les hebben wij nog een uur dat wij gaan gebruiken voor
een springgroep of turnen.
Op dinsdagmiddag is er street/jazz dance les. Van 15.45 uur tot 16.30 uur is er peuter/kleuterdans en van 16.30 uur tot 17.30
uur is er dansles voor kinderen vanaf groep 3.
Mochten jullie vaders, moeders, opa’s of oma’s ook willen sporten dan hebben wij op maandagavond keepfit/bodyshape les,
waar wij ook nog een nieuwe docent voor zoeken, deze les is van 19.45 uur tot 20.45 uur en daarna nog een half uurtje
volleyballen.
Op dinsdagmorgen is er in De Reede een pilates les van 09.00 uur tot 10.00 uur. Ook erg leuk en goed om te doen, jullie naar
school en papa of mama gelijk door naar De Reede om te sporten.
Wij hopen dat wij jullie genoeg geïnformeerd hebben. Zo niet, dan kunnen jullie mailen naar voorzitter@gvrijsenhout.nl
Voor alle lessen geldt dat jullie 2 lessen gratis mee mogen doen (zie strookje hieronder).
Dus kom een keer kijken, meedoen, enthousiast worden en lid worden van onze vereniging.

Met vriendelijke groet, bestuur GVRijsenhout
Petra Bart, Edwin Koster, Petra Aukes, Marijke Baarslag en Marlous Peters

Tegoedbon voor 2 gratis proeflessen Gym Vereniging Rijsenhout
Naam…………………………………….. soort les……………………………………………..
Strookje graag meenemen naar de les

www.dezevensprong.org

info@dezevensprong.sopoh.nl

0297 327842 / 06 18248767

