Informatiebrief : 7
Beste ouder(s)/ verzorger(s),
U ontvangt vandaag Informatiebrief 7. Veel leesplezier toegewenst.
Herstel juf Tine
Het herstel van juf Tine verloopt voorspoedig. In overleg is afgesproken dat zij vanaf deze
week haar werkzaamheden hervat in groep 5; de gymnastieklessen worden tot aan de
voorjaarsvakantie verzorgd door ondergetekende.
25 jarig jubileum
In de week van 2 april vieren wij dat we 25 jaar bestaan. Samen met de
MR en OR hebben wij Circus Rotjeknor ingehuurd om hier een groot feest
van te maken. Ook willen wij met beide locaties een vossenjacht doen.
Informatie hierover én hoe zich kunt aanmelden om mee te helpen krijgt
u nog voor de voorjaarsvakantie.
Voortgang benoeming nieuwe directeur
De profielschets voor de nieuwe directeur is in samenspraak met de medezeggenschapsraad,
het team en bestuur opgesteld en is inmiddels online. De Benoemings Advies Commissie
(BAC) start de gesprekken op donderdag 21 maart. Zoals bekend start de nieuwe directeur op
1 augustus zijn/ haar werkzaamheden op de Zevensprong.
Hoofdluiscontrole
In de week na de voorjaarsvakantie zullen weer op beide locaties hoofdluiscontroles worden
uitgevoerd. Wij vragen aan u met klem uw kind(eren) regelmatig te controleren op hoofdluis.
Op deze wijze kunnen wij met elkaar preventief de hoofdluis bestrijden.
Workshops Gaav
Ook de 2e helft van dit schooljaar kunt u uw kind(eren) opgeven voor leuke en aantrekkelijke
workshops. Hieronder staan de diverse workshops vermeld. Let wel op, vol is vol………
Aanmelden kan door een mail te sturen naar gaav@skoc-kinderopvang.nl
Woensdag 20 februari
“Kookcafé”
Wat?!
Workshop koken
Waar?
Keuken BSO Wereld op Centrum
Tijd?
14:00-15:30 uur
Voor wie?
Groep 1 t/m8
Kosten?
3,00 euro (incl. drinken en iets te eten)
Houd je ervan om de heerlijkste taarten en lekkernijen te maken en vooral…op te eten!?!
Of lijkt het je leuk om te leren hoe je lekkere hapjes kunt maken?
Kom dan gezellig naar ons Kookcafé!!

Tevredenheidspeilingen 2019
Maandag 4 maart ontvangt u bericht met de vraag een tevredenheidspeiling in te vullen. De
resultaten worden o.a. verwerkt in het nieuwe schoolplan 2019 -2023.
De leerlingen van groep 5 t/m 8 zullen ook op school een vragenlijst invullen. Ook deze
gegevens worden verwerkt in het nieuwe schoolplan.
Landelijke staking
Op vrijdag 15 maart is er een landelijke staking gepland om de zorgen in het (primair)
onderwijs kenbaar te maken. Op dit moment hebben wij overleg met ons kantoor op welke
wijze de Acisscholen zullen deelnemen aan deze staking. Wij zullen u dan ook tijdig nader
informeren.
Studiedag 19 maart
Zoals ook in de jaarkalender 2018 – 2019 is vermeld, is er op dinsdag 19 maart onze volgende
studiedag die voor een groot deel in het teken staat van ons rekentraject. U bent daarover
reeds geïnformeerd. Op deze dag hebben de leerlingen van groep 1 t/m 8 geen les.
Afname IEP eindtoets
De afname van de IEP –eindtoets groep 8 vindt plaats op 16 en 17 april. De uitslag wordt
verwacht begin juni. Zoals al eerder vermeld is deze uitslag niet meer leidend in de
schoolkeuze maar het advies van de school. Mocht een leerling van groep 8 een hogere score
dan verwacht hebben, dan kan in overleg met de ouders een hoger advies worden gegeven.
Mocht de score lager uitvallen, dan heeft dit geen gevolgen voor het schooladvies.
Koningsspelen 2019
Beide locaties nemen deel aan de Koningsspelen voor groep 5 t/m 8 die op vrijdag 12 april
worden gehouden. Nadere informatie volgt.
Website
Voor onze vernieuwde website www.de-zevensprong.nl gaan wij komende periode nieuwe
films maken. Op 18 februari hebben wij op De Wereld op Noord een draaidag en later in het

voorjaar komt De Wereld op Centrum aan bod.
Activiteiten in de voorjaarsvakantie
Volgende week ontvangen alle leerlingen een flyer waarop diverse activiteiten staan vermeld.
Wij informeren u nu al over de diverse activiteiten in Binnenmaas, Strijen en Oud –
Beijerland. U dient zich zelf op te geven voor de diverse workshops. Let op, vol is vol.

Nuttige data:
18-02
Filmdag locatie Noord
20-02
Kookworkshop Gaav
25-02
Voorjaarsvakantie
04-03
Start school
07-03
Start project ‘De afvalvrije school’
14-03
Start workshops van Dennis Happé ‘Los met verf”
19-3
Studiedag team (alle kinderen zijn vrij)
26-03
Voorlichting hulpouders ‘Rotjeknor’
02-04
Circus Rotjeknor ‘De Wereld op Noord’
03-04
Vossenjacht ‘De Wereld op Centrum en Noord’
04-04
Circus Rotjeknor ‘De Wereld op Centrum’
12-04
Koningsspelen groep 5 t/m 8
16-04
Afname IEP eindtoets
17-04
Afname IEP eindtoets
19-04
Meivakantie
t/m05-05
06-05
Start school

