Informatiebrief : 3
Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Nieuwe website https://de-zevensprong-obl.nl/
Zoals reeds eerder aangegeven, is onze nieuwe website vanaf 8 oktober operationeel.
Momenteel wordt er gewerkt aan twee promotiefilmpjes, één voor Noord en één voor
Centrum. De Informatiebrieven vanuit de directie worden verstuurd via “mailchimp”.
Op onze nieuwe website is ook een knop ‘naschoolse workshops’ toegevoegd. Hier staan al
diverse workshops die we gedurende dit schooljaar aanbieden.
Sportvelden Centrum
De sportvelden op Centrum zijn aangelegd en klaar voor gebruik. We krijgen heel veel
complimenten voor het gebouw met de aangrenzende sportvelden.
Ook de kleuters en de peuters hebben veel te doen op het plein.

Uiteraard wordt er overleg gevoerd wanneer en op welke wijze we de velden feestelijk gaan
openen. We hebben de wethouder inmiddels wel geïnformeerd dat hij wordt uitgenodigd om
in sporttenue aan te treden in verband met de komende opening.
Tweede studiedag
Onze tweede studiedag, gepland op woensdag 7 november, staat wederom geheel in het
teken van “Goed rekenonderwijs’. Tijdens de eerste bijeenkomst werd uiteengezet wat de
oorzaken zijn van het feit dat het niveau van het rekenonderwijs in ons land t.o.v. andere
landen is gedaald. Eén van argumenten is dat de diverse rekenmethodes vanaf 1980 te weinig
oefenstof aanbieden en erg veel aandacht besteden aan inzichtelijk rekenen. Op zich is deze
keuze te begrijpen, maar uit onderzoek blijkt ook dat kinderen in de basisschoolleeftijd
behoefte hebben aan oefening en inslijpen, wat we dan ook zullen verwerken in onze stijl van
lesgeven en in ons rekenaanbod.
Op deze dag hebben de leerlingen geen les.

Naschoolse workshops ‘De kunstestafette’
Voor komend schooljaar hebben we al verschillende
kunstenaars ‘geboekt’ die deze workshops gaan
verzorgen. Het schilderen o.l.v. Steve Nijbroek is reeds
gestart.
In november komt Ankie Winkelman 6 lessen met textiel
geven.
Angelika Leentfaar gaat in december en februari aan de
slag met was tekeningen maken. Voorbeelden hiervan
staan in de vitrinekastjes in de crea. In januari leert zij kinderen verhalen te schrijven.
Vanaf maart t/m mei sluit Dennis Happé de kunstestafette af met ‘los met verf’ en maskers
maken.
Meer weten of inschrijven? Kijk op https://de-zevensprong-obl.nl/
Zevensprong 25 jaar
In 2019 bestaat onze school 25 jaar; een gelegenheid om niet voorbij te laten gaan. We
overleggen op korte termijn dan ook met de werkgroep om er een kleurrijk feest van te
maken.
Gemiva ook op Centrum
Wij kunnen u mededelen dat we op Centrum zijn gestart met drie cliënten die onder
begeleiding van een persoonlijk begeleidster van Gemiva diverse werkzaamheden verrichten
op locatie Centrum. Zij komen op donderdagen van 10-12 uur
Inloopochtenden Noord
Op locatie Noord is gekozen om vanaf groep 3 t/m 8 op vastgestelde data en tijden
(8.25 -8.45 uur) inloopochtenden in te plannen. Op deze inloopochtenden kunt u, tezamen
met uw kind(eren), werk bekijken of u laten voorlichten door uw zoon/dochter over het
onderwijsaanbod. Het is niet de bedoeling met de leerkracht in gesprek te gaan over de
voortgang, zorgen en/of vragen. U kunt daarvoor het beste een aparte afspraak maken.
De data voor de inloopochtenden zijn:
 Vrijdag 9-11
 Donderdag 13-12
 Woensdag 30-01-2019
 Dinsdag 5-03
 Maandag 8-04
 Vrijdag 17-05
 Donderdag 4-07
Nieuwe geschiedenismethode
Onze leerlingen van werken inmiddels met de nieuwe
geschiedenismethode Brandaan. Het is voor de leerlingen een
aantrekkelijke methode waarbij de doelstelling van de methode is om
historische kennis bij te brengen. Er worden 25 lessen gegeven, welke
zijn verdeeld over 5 thema’s en elk thema sluit aan bij een tijdvak. Er is
ruimte aangebracht in het aanbod voor eigen inbreng van de leerkracht.
De eerste reacties over deze nieuwe methode zijn uiterst positief.
Gymschoenen
We vragen aan de ouders van groep 3 t/m 8 om hun kind(eren) tijdens de gymlessen
gymschoenen te laten dragen. Het komt nog te vaak voor dat kinderen op blote voeten
deelnemen aan de gymlessen waardoor er o.a. voetblessures ontstaan. Ook lopen de
leerlingen grote kans op voetschimmel en/of wratten.

Pax kinderhulp

Ongeveer 200 kinderen uit Oost-Berlijn komen via Pax kinderhulp naar Nederland
voor een korte vakantie. Deze kinderen wonen in tehuizen of komen uit
probleemgezinnen. Voor het reizen van deze kinderen is geld nodig. Om de
reiskosten bij elkaar te sparen, is er door Ashley Eland (groep 6C) en haar tante
Hilda een flessenactie gestart van 1 oktober 2018 tot en met 1 november 2018.
Zouden jullie lege flessen op school willen inleveren? Het doel is om tussen de
€500,- en €750,- op te halen. Als we het doel met de Zevensprong halen, mogen
alle kinderen gaan bowlen! We hopen op een grote opbrengst!
De organisatie Pax Kinderhulp is ook op zoek naar gastgezinnen. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met Hilda: 06-40994550
Nuttige data:
12-10
Afsluiting Kinderboekenweek
Kinderboekenmarkt locatie Centrum 12.15-13.15u en 14.45-15.45u
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22-10
Start herfstvakantie
29-10
Start school
05-11
Start leerlingenraad
07-11
Tweede studiedag rekenen. Leerlingen groep 1 t/m 8 geen les
08-11
Tweedaagse directie
09-11
Tweedaagse directie
Inloopochtend groep 3 t/m 8 Noord (8.25 – 8.45 uur)
13-11
Start schoolfruit Noord en Centrum
16-11
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