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Nieuwsbrief nr. 1 september 2021
Belangrijke data voor de maand
september
• 6 & 7 september studiedag – alle
kinderen vrij, BSO gesloten
• 8 september v.a. 08.30 uur
inschrijven KLO-gesprekken
• 13 – 17 september KLO-gesprekken
• 1 oktober studie(mid)dag – alle
kinderen vrij v.a. 12.00 uur
Even voorstellen: Manuela Bazen
Niet nieuw, maar wel een
nieuwe functie. Met ingang
van dit schooljaar
ondersteunt Manuela twee
dagen per week Claudia
Meskers, zowel rondom
school- als BSOgerelateerde zaken. Voortaan ontvangt u
o.a. de nieuwsbrief van haar!
Brenda Wattel
Hoi ! Ik ben Brenda, 21
jaar en de nieuwe
gymdocent op de
Zevensprong. Ik ben
het afgelopen jaar
afgestudeerd aan de
ALO. Mijn grootste
hobby is korfbal, dat
doe ik dan ook al 17 jaar met veel plezier!
Naast mijn werk op de Zevensprong
studeer ik nog een aantal bèta-vakken. Tot
in de gymzaal!

Casper Fakhouri
Mijn naam is Casper
Fakhouri en ik studeer
aan de Pabo aan de
Hogeschool Leiden. Ik
ben 23 jaar en woon in
Velsen-Noord. Ik zit nu
in mijn 4e en laatste jaar
en loop dit jaar stage in groep 7 en ik geef
op vrijdag muziekles aan alle groepen.
Denise Lanser
Mijn naam is Denise
Lanser en ik studeer aan
de Pabo aan de
Hogeschool Leiden. Dit
jaar zit ik in mijn 4e jaar,
dus laatste jaar en loop ik
Lio-stage in groep 1/2. De
komende tijd zal ik op de dinsdag
aanwezig zijn op school en na verloop van
tijd zal dit vaker in de week worden. Ik heb
het nu al erg naar mijn zin in de klas en ga
ervan uit dat het jaar alleen maar leuker
gaat worden!
Studie-tweedaagse
Op maandag 6 en dinsdag 7 september
vinden twee studiedagen plaats, waarbij
het team van De Immanuël en De
Zevensprong bij elkaar komen om de
eerste start voor onze nieuwe visie maken.
De leidsters van de BSO doen hier ook aan
mee, vandaar dat de BSO op deze dagen
ook gesloten is. Na deze studietweedaagse zullen de verschillende
werkgroepen van start kunnen gaan,
waarbij ook ouders welkom zijn.
Een aantal ouders heeft zich hier al voor
aangemeld; wilt u ook meepraten en -
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denken? Meldt u zich dan aan bij
claudia.meskers@sopoh.nl.

Gezamenlijke studiemiddag op 29 augustus
jl. Team Zevensprong en Team Immanuël
KLO-gesprekken
In de week van 13 – 17 september vinden
de K(ind) – L(eerkracht) – O(uder)
gesprekken plaats voor de groepen 2 t/m
8. Van de leerkracht krijgt u een Parrobericht waarna u zich kunt inschrijven.
Informatie-avond
Helaas kunnen vanwege Covid-19
maatregelen nog steeds geen fysieke
informatie-avonden plaatsvinden. Van de
leerkracht ontvangt u deze week wel een
presentatie, waarbij u zicht krijgt op wat
uw kind(eren) dit jaar gaan leren en wat de
belangrijkste afspraken voor dit jaar zijn.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u
deze stellen tijdens het KLO-gesprek.
Kleuterklassen
De kleuterklas heeft een goede start
gemaakt op de Immanuëlschool!

Boeksparen
Binnenkort gaat het boeksparen weer van
start! In de volgende nieuwsbrief volgt hier
meer informatie over.

Pleindienst
Wij zijn op zoek naar ouders die ons willen
ondersteunen op het schoolplein tijdens
de grote pauze, van 12.10 tot 12.50 uur. U
bent dan samen met een collega van de
school het aanspreekpunt voor leerlingen
tijdens het buitenspelen. U krijgt hiervoor
een vergoeding van €7,50 per keer. Kunt u
ons komen ondersteunen? Meld u zich
dan aan door een mail te sturen
naar: claudia.meskers@sopoh.nl
BSO/VSO
Vanaf 1 september is het naast de
maandag, dinsdag en donderdag nu ook
mogelijk om ook op de woensdag en de
vrijdag VSO aan te vragen. Dat betekent
dat er vanaf deze datum op alle dagen
VSO en BSO mogelijk is. Voor de VSO is
de openingstijd vanaf 07.30 uur en dan
brengen de leidsters de kinderen naar de
klas. De BSO is open vanaf einde schooltijd
tot 18.30 uur. Aanmelden kan bij
manuela.bazen@sopoh.nl. Op zoek naar
het inschrijfformulier? Dat vindt u op de
website van Soks.
Mini-loco voor groep 3
Groep 3 is op zoek naar mini loco.
Heeft u thuis nog een locodoos staan die
niet meer gebruikt wordt? Dan kan groep
3 deze goed gebruiken. Het maakt niet uit
of ze rood of groen zijn. Wel moeten ze
twaalf cijfers hebben. Mist er een getal?
Geen probleem we hebben nog wel
reserve in de klas. Namens groep 3, alvast
bedankt!
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(Elektrische) steps
Steeds meer kids komen met een voertuig,
anders dan een fiets, naar school. De
(elektrische) steps willen ze allemaal
binnen in het halletje neer zetten, maar dat
past echt niet meer. Vandaar dat de
(elektrische) steps buiten geparkeerd
moeten worden bij de fietsenstalling van
de voormalige kleuteringang. Dit geldt ook
voor andere voertuigen die elektrisch zijn
en de kleine stepjes. Ook die mogen
geparkeerd worden bij de fietsenstalling.
Tornado in Rijsenhout!
Het kunstwerk van Oscar Peters, Tornado,
komt naar Rijsenhout! Woensdag 1
september en zaterdag 4
september kunnen kinderen van alle
leeftijden vlaggen komen schilderen bij de
voetbalclub SCW Rijsenhout. Zie bijgaand
de flyer!
Stoere Schildpadden en Dappere Dino’s
Dit najaar starten de speelse cursussen
Stoere Schildpadden en Dappere Dino’s.
Jonge kinderen van gescheiden ouders
leren hierdoor om te gaan met
veranderingen en emoties rond de
scheiding.
Stoere Schildpadden is er voor kinderen
van 4 tot en met 6 jaar (groep 1 en 2). De
kinderen ervaren steun en kunnen zich
even ontspannen. Ook leren ze om zich
niet schuldig te voelen en krijgen meer
zelfvertrouwen en energie.
https://dapperedino.nl/stoereschildpadden/
Dappere Dino’s is er voor kinderen van 6
tot en met 8 jaar (groep 3 en 4). De
training is bedoeld om kinderen beter om
te laten gaan met gevoelens na de
scheiding. Ook ervaren zij steun van
leeftijdgenootjes die hetzelfde meemaken.
https://dapperedino.nl/dappere-dinos-2/

Waar en wanneer?
Beide trainingen vinden plaats op het
kantoor van Levvel (voorheen Spirit),
Binnenweg 16 in Hoofddorp. Stoere
Schildpadden is wekelijks op 12
donderdagen van 15.00 tot 15.45 uur. Het
gaat om: donderdag 16 september tot en
met 2 december 2021. Dappere Dino’s is
ook op deze 12 donderdagen, maar dan
van 16.30 uur tot 17.15 uur. Er zijn geen
kosten aan verbonden.
Aanmelden
Aanmelden kan via
aanmeldingen@levvel.nl. Van beide ouders
(met gezag) is toestemming noodzakelijk.
Na aanmelding neemt de trainer contact
op met ouders om kennis te maken en om
te bekijken of de training passend is voor
het kind. Het is ook mogelijk om direct
contact op te nemen met de trainers:
g.d.vries@levvel.nl (Grietje de Vries)
en k.sluijs@levvel.nl (Klaartje Sluijs).
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