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Belangrijke data voor de maand mei
8 mei luizencontrole
10 mei conciërge van het jaar uitreiking
15 mei verkeersexamen groep 7
16 mei spelinloop groep 1-2
30 & 31 mei hemelvaartweekend, school en
BSO gesloten.
3 juni sportdag tot 12.00 uur. BSO open vanaf
12.00 uur.

Conciërge van het jaar
Meneer Kamar is in de top drie terecht
gekomen van de verkiezing conciërge van het
jaar. In de meivakantie heeft de vakjury uit de
top drie conciërges één winnaar gekozen.
De vakjury heeft de school gevraagd of de
bekendmaking en prijsuitreiking van de
conciërge van het jaar kan plaatsvinden in de
Zevensprong.
Op vrijdag 10 mei om 8.30 uur vindt de
uitreiking plaats bij ons op school in de aula,
daarvoor wil ik u allen van harte uitnodigen
om daarbij aanwezig te zijn. Een paar leden
van de D66, het college van bestuur van
SOPOH en de pers zullen ook aanwezig zijn.
Uiteraard zullen alle leerlingen van onze
school zich ook verzamelen in de aula.
Juf Jolanda
Juf Jolanda is na de meivakantie weer terug te
zien in de school. Nog niet voor de klas, maar
ze gaat zich bezig houden met het begeleiden
van kleine groepjes leerlingen. We zijn blij dat
juf Jolanda weer terug is in de school!
Schoolvoetbaltoernooi
Schoolvoetbal 2019 voor groep 7/8:

Woensdag 24 en donderdag 25 april was het
de taak voor groep 7/8 meiden en jongens om
hun beste beentje voor te zetten. De oranje
shirtjes waren van ver al te herkennen. Beide
teams hebben ontzettend hard gestreden,
maar bovenal veel lol gehad. De meiden
waren beide dagen 's ochtends in de weer om
de bal de juiste kant op te krijgen, de jongens
hebben beide dagen 's middags geprobeerd
om zoveel mogelijk doelpunten te scoren.
Bij de meiden viel vooral het sportieve gedrag
op. Ook al hadden ze de bal weten te
bemachtigen, wanneer er iemand (ook van de
tegenstanders) op de grond lag was dat
belangrijker dan de bal. Complimenten!
Uiteindelijk zijn de meiden 5e geworden.
Bij de jongens was het een genot voor het oog
om naar het spel te kijken. Zoveel inzicht en
talent. Het was goed te zien dat de jongens en
Demy vaker samen voetballen. Iedereen (ook
ouders en ander familieleden) was zeer
betrokken! De jongens zijn uiteindelijk als 6e
geëindigd.
Op naar het schoolvoetbal 2020!
Leefstijl
Voor de sociaal-emotionele vaardigheden
gebruiken wij de methode Leefstijl in iedere
klas, groep 1 t/m 8 werken allemaal aan
hetzelfde thema. Per leerjaar wordt het thema
behandeld wat past bij de leeftijd van de
groep. Na de meivakantie zijn alle groepen
gestart met thema 5: allemaal anders,
iedereen gelijk.
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In vier lessen zullen de leerlingen rondom dit
onderwerp aan de slag gaan. Kleuters kunnen
bijvoorbeeld aangeven hoe het voelt als je
niet mee mag spelen, in groep 4 zijn ze met
dat thema bezig hoe kunnen leerlingen
aangeven in welk opzicht zij ‘anders’ zijn dan
de rest van de groep en in groep 8 staat
begrijpen wat cyberpesten tot gevolg kan
hebben centraal in een les.
Zwemcoördinator gezocht
Voor het nieuwe schooljaar zijn we op zoek
naar een nieuwe zwemcoördinator. De
zwemcoördinator is het aanspreekpunt voor
de ouders van de zwemleerlingen, het
zwembad en de school. Zonder een
zwemcoördinator is schoolzwemmen niet
mogelijk. Heb je interesse om dit volgend
schooljaar te doen meld je dan aan bij Zuzana:
z.edeiss@dezevensprong.sopoh.nl
Contactpersoon/vertrouwenspersoon
Met ingang van dit schooljaar is Manuela
Bazen voor De Zevensprong aangesteld als
contactpersoon/vertrouwenspersoon en heeft
daartoe scholing gevolgd.
Een contactpersoon is het aanspreekpunt voor
ouders, leerlingen en medewerkers die
klachten (maar dit kan ook een opmerking of
verbeterpunt zijn) over de school(situatie). Dit
kan gaan over de schoolorganisatie, over
gebrek aan communicatie vanuit de
school(leiding), over begeleiding, over
strafmaatregelen, over (digitaal) pesten, over
discriminatie of over (seksuele) intimidatie.
De contactpersoon is niet iemand die de
klacht gaat oplossen, maar helpt de klager de
juiste weg te bewandelen en treedt, indien
nodig, op als verwijzer richting de
vertrouwenspersoon van SOPOH.
Manuela Bazen is op school bereikbaar op
dinsdag, woensdag en vrijdag /of via de mail:
m.bazen@dezevensprong.sopoh.nl.

BSO de 7 Klapper
We hebben twee nieuwe gezichten op de
7klapper, zij zullen zich kort even aan u
voorstellen:

Sandra van de Polder-Boes
Mijn naam is Sandra Van De Polder-Boes, 33
jaar oud en woonachtig in Aalsmeer. Ik ben
moeder van zoontje Matthijs en de vrouw van
Mark van de Polder. Ik werk al ruim 12 jaar
met veel plezier in de kinderopvang. Mijn
hobby’s zijn leuke dingen ondernemen met
het gezin, maar ook met vrienden. We gaan
o.a. een aantal keer per jaar naar een
middeleeuws festival. Verder ben ik een
creatief persoon die graag met de kinderen
verschillende activiteiten onderneemt. Ik houd
ervan om de kinderen een veilige en warme
omgeving te bieden waarin ze zich individueel
kunnen ontwikkelen. Ik kijk er dan ook naar uit
om op maandag en dinsdag op de 7klapper te
werken.

Barbara Wisman
Ik ben Barbara Wisman 42 jaar, woonachtig in
Rijsenhout en getrouwd met Barney.
Ik heb twee kinderen. Mandy van 13 jaar en
Demy van 9 jaar. Mijn dochter zat ook op De
Zevensprong.
Vorig jaar ben ik gevraagd of ik het leuk zou
vinden om bij de bso te willen werken, ik heb
altijd al iets met kinderen willen doen, maar
nooit de stap gezet.
Ik heb het heel erg naar mijn zin. Ik zal ook af
en toe opdrachten moeten maken, want ik
doe de opleiding tot leidster naast de dagen
dat ik werk voor de 7klapper.

