Informatiebrief : 2
Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Nieuwe website
We werken momenteel aan de inrichting van de nieuwe website die op korte termijn
“operationeel” zal zijn. We nemen dan afscheid van onze huidige website. U wordt uiteraard
tijdig geïnformeerd op welke wijze u de nieuwe website kunt bezoeken
Start Parro app
Onze Parro app is niet meer weg te denken op onze school. Uit de diverse
positieve reacties van ouders mogen wij opmaken dat de Parro app een grote
bijdrage levert aan de informatievoorziening op onze school. Zoals reeds eerder
aangegeven, vervallen hiermee wel de z.g. informatiebrieven vanuit de groepen.
Als vervanger ontvangt u nu via de Parro app deze informatie. De
Informatiebrieven vanuit de directie worden nog wel via de mail verstuurd. Let
hierbij wel op dat u zich zelf dient aan- en af te melden op onze website.
Kennismakingsgesprekken
De uitnodigingen voor de kennismakingsgesprekken op dinsdag 18 september zijn inmiddels
via de Parro app verstuurd. Indien u behoefte hebt aan een kennismakingsgesprek, kunt u dit
aangeven geven via de Parro app.
Informatieavond 2018-2019
De informatieavond is gepland op dinsdagavond 25 september. U ontvangt vanaf maandag 17
september via de Parro app informatie omtrent deze avond waarbij de mogelijkheid bestaat
om zich op te geven voor de Informatieavond.
Schoolfruit 2018-2019

We hebben ons wederom aangemeld voor de levering van diverse
schoolfruit waarvan de bekostiging wordt gefinancierd door de EU.
Het uitgangspunt voor dit project is leerlingen vertrouwd te maken
met diverse soorten fruit waardoor het gebruik onder (jonge)
kinderen zal toenemen. Als wij ingeloot worden krijgen we vanaf
half november tot de meivakantie weer 3 dagen per week gratis
fruit geleverd.

Bewegen op school
Via de landelijke medio werd afgelopen maandag kenbaar gemaakt dat bewegen in
combinatie met sporten voor leerlingen erg zinvol is. We zijn blij dat m.n. locatie Centrum zo
is ingericht dat er op het schoolplein diverse sportvelden worden aangelegd waardoor er
onder- en na schooltijd veel bewogen kan worden. De verwachting is dat het plein voor de
herfstvakantie officieel zal worden geopend.
Gemiva ook op Centrum
We zijn blij dat we de samenwerking met Gemiva kunnen uitbreiden door ook op Centrum
cliënten van Gemiva onder begeleiding te plaatsen. Zij zullen op de donderdag o.a. diverse
werkzaamheden uitvoeren.
Donderdag 20 september is de kennismaking met het team en de leerlingen; donderdag 27
september starten de cliënten met hun werkzaamheden op Centrum.

Nieuwe geschiedenismethode
Op korte termijn zullen wij het besluit nemen over de aanschaf van een nieuwe
geschiedenismethode voor groep 5 t/m 8. Momenteel geven de betreffende collega’s enkele
proeflessen om daarna de ervaringen met elkaar te delen.
Cultuurworkshops
Van de gemeente hebben we subsidie gekregen om naschoolse workshops en/of
cursussen te organiseren op het gebied van cultuur. Door de subsidie kunnen we de
prijzen voor de workshops erg laag houden.
De 1e reeks van 4 lessen start in oktober en wordt gegeven door Steve Nijbroek. Deze
zit inmiddels vol.
De 2e reeks workshops wordt gegeven door Anky Winkelman. Samen met
haar gaan we oude kleding, stofjes, beddengoed, gordijnen en tafelkleden
verwerken tot een heus KUNSTWERK. Data zijn: 8, 15, 22, 29 nov en 6 dec.
Meer informatie ontvangt u binnenkort.
Oproep luizenmoeders/ vaders locatie Noord
We doen een dringende oproep aan de ouders van locatie Noord om zich aan te melden als
luizenmoeder/ vader. Iedere woensdag na een vakantie worden alle leerlingen gecontroleerd
op hoofdluis waardoor de uitbraak van hoofdluis wordt beperkt. Echter, we hebben mensen
nodig die de huidige ouders willen assisteren. Indien het aantal vrijwilligers blijft dalen, zijn
we helaas genoodzaakt de controles te stoppen.
Interesse? Dan kunt u zich per mail aanmelden bij: t.sneijer@de-zevensprong.nl
Dansworkshops Balanceth”
De dansschool Balanceth”start dit schooljaar weer met naschoolse dansworkshops voor groep
1 t/m 4 voor locatie Noord en Centrum. De aangemelde leerlingen krijgen vier workshops
aangeboden met een afsluiting voor ouders en belangstellenden.
De volgende data voor Noord zijn afgesproken:
Groep 1/2
start 30 oktober
optreden 26 november
Groep 3/4
start 8 januari 2019
optreden 4 februari 2019
De volgende data voor Centrum zijn afgesproken:
Groep 1 t/m 4 start 5 maart 2019
optreden 1 april.
De workshops voor centrum worden op locatie Centrum gegeven.
De ouders worden op korte termijn door Laura Bromscheer ( Balanceth”) benaderd waarna
de mogelijkheid bestaat uw kind bij haar op te geven.
Schoolbrengdag
Wij doen mee aan de landelijke Schoolbrengdag op donderdag 20 september 2018. Alle
ouders en leerlingen worden opgeroepen om lopend of op de fiets naar school te komen.
Als alle ouders en leerlingen hier gehoor aan geven betekent dat niet alleen een rustigere en
veiligere schoolomgeving, maar het is ook goed voor het milieu. Bewegen is bovendien goed
voor de gezondheid van onze leerlingen en ouders, het activeert de hersenen en geeft een
geluksgevoel. Daarnaast doen leerlingen de noodzakelijke ervaring op in het verkeer.
In de klassen zal op deze dag ook aandacht besteedt worden aan verkeersveiligheid, milieu en
gezondheid.
De Schoolbrengdag wordt georganiseerd door SCHOOL op SEEF en de gemeente OudBeijerland.

Data uitgave Informatiebrieven
In het schooljaar 2018 -2019 worden op de volgende data de Informatiebrieven per mail
verstuurd:
12 -10; 16-11;14-12; 11-01-2019;15-02;15-03;18-04;17-05;14-06; de laatste Informatiebrief is
gepland op vrijdag 19-07-2019.
Nuttige data:
17-09
Informatie Informatieavond via de Parro app
18-09
Start kennismakingsgesprekken (facultatief) Noord en Centrum
25-09
Informatieavonden Noord en Centrum
01-10
MR- vergadering (is openbaar)
04-10
Start schilderworkshops Steve Nijbroek
03-10
Start Kinderboekenweek
12-10
Afsluiting Kinderboekenweek
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22-10
Start herfstvakantie
29-10
Start school

