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Belangrijke data voor de maand april
10 april schoolvoetbaltoernooi
16&17 april IEP toets groep 8
18 april Pasen op school
19 t/m 5 mei meivakantie
Kledingvoorschriften
Afgelopen donderdag heeft u een Parro gehad
over de nieuwe kledingvoorschriften, kinderen
werden voortaan in nette kledij verwacht. Dit
is uiteraard een 1 april grap. Ik dank de ouders
voor de leuke feedback die ik heb ontvangen


voor de high tea. Houdt u er rekening mee dat
het gerechtje/hapje voor ongeveer drie
personen is.
Er zullen deze dag meerdere Paas/lente
activiteiten plaatsvinden, daarover hoort u
later meer als daar uw hulp bij gewenst is.

Gratis servies
In de aula staat op een tafel allerlei borden,
kopjes, glazen, kommen e.d deze mag u gratis
meenemen.
OuderRaad
Namens de ouderraad wil ik u informeren
over het emailadres van de OR. Mocht u
vragen of suggesties hebben dan kunt u hen
benaderen via het mailadres:
or@dezevensprong.sopoh.nl

Schoolvoetbaltoernooi
Vanaf 10 april gaat het schoolvoerbaltoernooi
van start. De teams zijn allemaal aangemeld.
Voor de groepen 3 en 4 zijn we nog op zoek
naar reserve spelers.
Tevens zijn we ook op zoek naar
teambegeleiders. Vind u dat leuk om te doen
laat dat dan weten aan de groepsleerkracht.
Pasen
Donderdag 18 april vieren wij het Paas/lente
feest. In iedere klas zal er een high tea
plaatsvinden, hierbij is uw hulp van belang.
Vanaf maandag 8 april hangt er een high teaintakelijst bij de deur van de klas. Hierop kunt
u aangeven welk gerechtje/hapje u verzorgt

IEP toets
Op 16 en 17 april maken de leerlingen van
groep 8 de IEP toets. Dit is de eindtoets van de
basisschool.
We wensen alle leerlingen van groep 8 veel
succes!
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Schooltuintjes
De schooltuintjes bij de ingang van groep 1 en
2 zijn weer helemaal gevuld. Er zullen mooie
bloemen, planten en groente gaan groeien.
Wij willen u en de kinderen verzoeken om
voorzichtig te zijn bij de schooltuintjes en niet
te gaan hoppen over de tuintjes heen.

Schouwburg de Meerse
School heeft een aantrekkelijk aanbod
gekregen van Schouwburg de Meerse. Als u
het leuk vindt om een
kinder/familievoorstelling te bezoeken, dan
kan dat op zaterdag 6 april in de Meerse om
14 uur. Het is een dansvoorstelling voor
kinderen vanaf 4 jaar. Ook kinderen tussen 4
en 8 jaar genieten vaak van
dansvoorstellingen.
Het aanbod luidt: voor kinderen is de
voorstelling gratis. De ouders/begeleiders
betalen € 5,- per persoon (normaal is de prijs €
11 per kind/per volwassene). Een mooi
aanbod om uw gezin te trakteren op cultuur.

Groep 7
De kinderen van groep 7 zijn klaargestoomd
voor het eerste examen van hun loopbaan!
Het theoretisch verkeersexamen wordt a.s. 4
april afgelegd.

Als u deze voorstelling wilt bezoeken, laat dit
dan vóór donderdag 4 april weten aan juf Jos
via de e-mail:
j.broer@dezevensprong.sopoh.nl Laat weten
met hoeveel kinderen en hoeveel
volwassenen u de voorstelling bezoekt. Ik zal
ervoor zorgen dat er kaarten klaarliggen bij de
kassa, die u dan daar afhaalt en afrekent.
Hieronder staat de informatie over de
dansvoorstelling:
Lepeltje Lepeltje
De Dansers

Het VVN theoretisch Verkeersexamen toetst
of de leerlingen de verkeerskennis beheersen,
voldoende inzicht hebben in verkeerssituaties
en of ze zich bewust zijn van het belang van
veilig verkeersgedrag. Maar de praktijk is
minstens zo belangrijk. Op 15 mei stappen de
leerlingen van groep 7 van OBS de
Zevensprong op de fiets voor het VVN
praktisch Verkeersexamen. Tijdens het VVN
praktisch Verkeersexamen toetsen we daarom
of ze de kennis kunnen toepassen en veilig
gedrag vertonen in het echte verkeer.

Durf jij je in iemands armen te laten vallen?
Samen te springen en niet nadenken over
waar je neerkomt? Al je vrienden bij elkaar te
verzamelen en als één grote kluit armen en
benen door te kamer te koprollen? Of wil je
liever in iemands knusse omhelzing in slaap
vallen? In 'Lepeltje Lepeltje' kan dat allemaal.
De hele vloer ligt vol matrassen, dus je hoeft
niet op te passen. Een stel dansers en
muzikanten gaan samen aan de slag, op zoek
naar dat ene magische moment dat je voelt
dat je zweeft en alles om je heen verdwijnt.
Het podium is er helemaal klaar voor, maar ja,
je moet nog wel durven…
'Lepeltje Lepeltje' is na Pokon (4+) het tweede
familie-dansconcert van choreograaf
Josephine van Rheenen. Met speelse energie,
indrukwekkend acrobatische dans en
dromerige muziek maken De Dansers een
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voorstelling die gaat over vrijheid,
geborgenheid en durf. De vorm: een
hypnotiserende, komische en uiterst
aanstekelijke compositie van 1000 x vallen,
optillen, gooien, vangen, struikelen, over de
kop gaan… en als het lukt, misschien zelfs een
keertje vliegen.

