Informatiebrief : 4
Beste ouder(s)/ verzorger(s),
U ontvangt vandaag Informatiebrief 4. Veel leesplezier toegewenst.
Schoolfruit
Onze school heeft zich weer aangemeld voor schoolfruit. We zijn op dinsdag
13 november gestart met de eerste levering waarbij de leerlingen op
woensdag, donderdag en vrijdag schoolfruit krijgen aangeboden. Deze week
hebben de leerlingen aan waspeen, een banaan en een appel mogen
proeven. In de week van 19 november wordt geleverd een peer, appel
( BreaBurn) en een meloen.
Ontruimingsoefening
Op dinsdag 20 november wordt om 10.00 uur op locatie Noord en Centrum een geplande
ontruimingsoefening gehouden waarbij het actuele ontruimingsplan leidend zal zijn. In mei
2019 volgt de volgende (ongeplande) oefening.
Nieuw MR lid
Onze medezeggenschapsraad is op zoek naar een enthousiaste ouder uit locatie Centrum die
in onze medezeggenschapsraad (MR) wil zitten. Wilt u meedenken over schoolbeleid,
begrotingen, formatie, verbeteringen…? Dan bent u wellicht de ouder die we nodig hebben.
De medezeggenschapsraad vergadert vijf keer per schooljaar waarbij ook een geleding van de
personeelsgeleding aanwezig is.
Indien u vragen hebt of u hebt behoefte aan meer informatie, is het verstandig om met de
directie een afspraak te maken.
(t.sneijer@de-zevensprong.nl of y.goudriaan@de-zevensprong.nl)
Hoofdluis
Momenteel kampt onze school met een toename van hoofdluis, wellicht veroorzaakt door het
warme weer. Op dit moment is in een van de kleutergroepen op Noord hoofdluis
geconstateerd en wij vragen dan ook aan de ouders van beide kleutergroepen hun kind(eren)
dagelijks zorgvuldig te controleren en, indien van toepassing, ons te informeren.
Wij vragen ook aan de ouders van de overige groepen hun kind(eren) dagelijks te controleren
en evt. te behandelen gedurende een periode van minimaal twee tot drie weken.
Onze school werkt volgens een protocol aan het bestrijden van hoofdluis. Er is inmiddels
overleg gevoerd omtrent de behandeling van hoofdluis met de volgende adviezen:
1. Het blijft zinvol om na iedere vakantie alle leerlingen te controleren op hoofdluis.
2. Bij constatering van hoofdluis in een groep, worden na drie weken wederom alle
leerlingen in de betreffende groep gecontroleerd.
3. De ouders van de betreffende groep(en) moeten door de school via de Parro app
worden geïnformeerd.
4. Bij constatering van hoofdluis, wordt de betreffende ouder gebeld met het verzoek om
het kind en de overige gezinsleden) zo snel mogelijk thuis te behandelen met een
luizendodend middel. In principe mag het kind na de behandeling direct weer naar
school.

5. Ouders kunnen informatie over dit onderwerp vinden op de volgende website:
www.landelijksteunpunthoofdluis.nl
Naschoolse workshops
De 1e serie workshops, o.l.v. Steve Nijbroek, is met succes afgesloten. Iedereen had een
prachtig schilderij gemaakt.

Op dit moment is Ankie Winkelman met een serie textielworkshops bezig.
De kookworkshop van GAAV! zat ook vol.
Bij de workshop “Toverbal’ voor de kinderen van de groepen 1 t/m 4 is nog plek. Opgeven kan
door een mailtje te sturen naar: gaav@skoc-kinderopvang.nl
Op dinsdag 12 december is er een workshop ‘wastekeningen maken’. De uitnodiging zit als
bijlage bij deze informatiebrief.
Voor meer informatie zie ook onze website: https://de-zevensprong-obl.nl/
Open podium ‘Wereld op Centrum’
In verband met andere activiteiten op 12 december is het open podium verzet naar 19
december. Aanmelden kan tot 1 december. In de week van 10 december laten de kinderen in
de klas zien wat zij willen gaan doen op het podium.
Schaatsen
Alle scholen hebben een uitnodiging gekregen om te komen schaatsen op de schaatsbaan
over de Vliet. Met ‘De Wereld op Centrum’ zijn wij voor de groepen 3 t/m 8 op vrijdagmorgen
7 december ingedeeld. De kleuters gaan op de speciale kleuterochtend op woensdag 12
december. Locatie Noord groep 3 t/m 8 schaatst op dinsdagmorgen 18 december.
Nieuwe website
Onze nieuwe website is online, maar zal nog worden voorzien van twee nieuwe, eigentijdse
promotiefilmpjes.
Sintviering
Woensdagmorgen 5 december verwachten wij Sint Nicolaas op beide locaties.
Donderdagmorgen 6 december is er een inloop van 8.30 -9.30 uur voor de leerlingen van
groep 1 t/m 8.
Kerstviering
Woensdag 19 december is voor locatie Noord de kerstviering gepland met op 20 december de
inloop van 8.30 -9.30 uur
Voor locatie Centrum is op donderdag 20 december de kerstviering gepland met op 21
december de inloop van 8.30 -9.30 uur.
Vrijdagmiddag 21 december om 12.00 uur begint voor alle leerlingen de kerstvakantie die
duurt t/m maandag 7 januari 2019. Dinsdag 8 januari begint de school.

Nuttige data:
13-11
Levering eerste schoolfruit
20-11
Ontruimingsoefening Noord en Centrum
05-12
Sintviering
06-12
Inloop Noord en Centrum 8.30 – 9.30 uur
07-12
Schaatsen Centrum
12-12
Workshop ‘wastekeningen maken’
18-12
Schaatsen Noord
19-12
Kerstviering Noord
Open Podium Centrum
20-12
Inloop Noord 8.30 -9.30 uur
20-12
Kerstviering Centrum
21-12
Inloop Centrum 8.30 -9.30 uur
Start kerstvakantie om 12.00 uur
07-01-2019 Studiedag leerkrachten. Leerlingen groep 1 t/m 8 geen les
08-01-2019 Start school

