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Als jullie nog vragen hebben, kom dan gerust
naar me toe.

Belangrijke data voor de maand maart
13 maart spelinloop groep 1-2
14 maart kijkdag schoolzwemmen
15 maart stakingsdag, school dicht
20 maart Open dag & Opa en omadag

Studiedag 25-2-2019
Afgelopen maandag hadden wij, leerkrachten,
een extra studiedag. Op deze dag hebben wij
een opfriscursus gehad van de methode die
wij op school hanteren voor het sociaal
emotionele gedrag in de school, Leefstijl. We
willen als school de kinderen een veilige plek
bieden, hierbij horen afspraken bij wat wij
verstaan onder gewenst gedrag en ongewenst
gedrag. Het belangrijkste hierbij is: hoe gaan
we met beide gedragingen om. Met elkaar
hebben we besproken hoe wij als school
hiermee om willen gaan en gaan we één
duidelijke lijn trekken in de school. Om te
beginnen hebben we vijf schoolregels
afgesproken, deze zijn zichtbaar in de klassen
en zullen uitvoerig met de kinderen besproken
worden.
Wij, als team hebben in een protocol
beschreven wat wij verstaan onder; gewenst
gedrag, ongewenst gedrag en
grensoverschrijdend gedrag. Wij hebben als
school afgesproken hoe om te gaan met deze
drie gedragingen. Dit protocol ligt nu bij de
MR, waar we dit tijdens de eerste MR
vergadering zullen bespreken.

Juf Babet
Ik ben Babet Kortlevers en ik geef les aan
groep 1/2b op donderdag en vrijdag.
Daarnaast verzorg ik op vrijdagmiddag de
lessen van groep 7.
Al sinds ik klein ben, roep ik dat ik juf wil
worden. Daarom was ik in 2013 begonnen op
de Universitaire PABO in Amsterdam.
Kinderen en het onderwijs blijven mijn
grootste interesse en stapte ik door naar de
opleiding Pedagogische Wetenschappen. Deze
studie heb ik met succes afgerond. Ook na
mijn studie bleef het onderwijs mij erg
interesseren, dus heb ik een aantal sollicitaties
naar scholen gestuurd, met als resultaat mijn
aanstelling voor groep 1/2b.
Voordat ik op de Zevensprong aan de slag
ging, werkte ik bij een huiswerkbegeleidingen bijlesinstelling in Hoofddorp. Daar had ik
vooral contact met leerlingen van de
middelbare school. Dat vond ik erg leuk, maar
kinderen van basisschoolleeftijd interesseren
mij nog meer. Ik vind het vooral leuk dat ze
nog zo veel van mij en elkaar kunnen leren.
Mijn hobby’s zijn lezen, reizen, spelletjes
spelen en afspreken met vrienden. Daarnaast
hou ik heel erg van sport, maar vooral de luie
kant: het kijken ernaar.
Ik heb erg veel zin om met de kinderen aan de
slag te gaan!

De vijf schoolregels
In alle groepen hangen vijf kaarten met
daarop de schoolregels die voor iedereen
gelden:
1. Ik help de ander
2. Ik luister naar de ander
3. Ik ben eerlijk
4. Ik schop niet, ik scheld niet en ik sla
niet.
5. Ik praat aardig tegen de ander
Deze regels zijn in samenwerking met OOK,
pedagogische expertise groep, tot stand
gekomen.
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Thema ‘machines’ bij de kleuters
In de kleutergroepen zijn we bezig met het
thema ‘Machines’ van Kleuterplein. We
praten, lezen, zingen en spelen over allerlei
dingen die met machines te maken hebben.
Machines zijn overal om ons heen. Kinderen
vinden het vaak leuk om zelf een machine te
bedenken.
Ze mogen de komende weken ook kapotte
apparaten uit elkaar schroeven en kijken hoe
het er vanbinnen uitziet. Als u thuis nog zulke
bruikbare spullen heeft, zijn wij er heel blij
mee. Kom gerust langs voor vragen.

Staking 15 maart
Op vrijdag 15 maart aanstaande wordt er
gestaakt in het onderwijs. Wij, als school
staken ook, dit betekent dat de school die dag
voor alle leerlingen is gesloten.
BSO 7klapper
Voor vrijdag 15 maart tijdens de staking geldt
het volgende voor de BSO: u kunt uw kind die
normaliter op vrijdag naar de BSO gaat op het
tijdstip brengen dat de school uit is. Voor de
groepen 1 t/m 4 is dat om 12.00 uur en voor
de groepen 5 t/m 8 is dat om 15.00 uur.
Mocht uw kind deze dag geen gebruik willen
maken van de opvang zou u dat dan door
willen geven?
Mocht uw kind die dag gebruik maken van de
opvang, dan kunt u voor uw zoon/dochter
indien gewenst, ook kiezen voor het
aanvragen van extra opvang voor in de

ochtend. (tegen de gebruikelijke kosten tot de
eindtijd van de school)
Maakt uw kind geen gebruik van de opvang op
vrijdag, maar wilt u op 15 maart een extra dag
afnemen, geef dit dan tijdig aan. Er is een
beperkte beschikbaarheid.
Open dag
Op woensdag 20 maart is er een open dag op
De Zevensprong voor alle kinderen en ouders
die geïnteresseerd zijn in de school, die zijn
van harte welkom.

Opa en omadag
Op woensdag 20 maart zijn alle opa’s en
oma’s van harte welkom voor de leerlingen uit
de groepen 1 t/m 3. Zij mogen dan drie
kwartier in de klas komen om te ervaren op
welke wijze de kleinkinderen les krijgen en in
welke mate dit verschilt met de tijd dat zij zelf
op de lagere school zaten.
De leerlingen zullen eerdaags een brief
meekrijgen waarop u kunt aangeven of die
dag hun opa/oma kan komen.
Ouders gezocht
De school is altijd gebaat bij hulp van ouders.
Er is altijd wel iets te doen in en rondom de
school. Wij zoeken nog ouders die het leuk
vinden om de schoolbieb te ondersteunen en
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die willen helpen bij het schoolzwemmen. Heb
je de tijd en vind je het leuk om in/voor/om de
school aan de slag te gaan, laat het weten en
stuur een mail naar:
c.meskers@dezevensprong.sopoh.nl

Schoolcoach
De open spreekuurdata van de schoolcoach:
13-03-2019 vanaf 09.00 tot 10.30 uur
20-03-2019
03-04-2019
24-04-2019
08-05-2019
22-05-2019
05-06-2019
19-06-2019
03-07-2019
17-07-2019

