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Tolerantie
Afgelopen maandag werd op onze locaties de regenboogvlag gehesen. Omdat we verschillen
omarmen en elkaar respecteren. Ongeacht wat voor verschil dan ook. Juist in deze tijd, waar we
elkaar hard nodig hebben om de crisis te beteugelen, is er eenheid nodig en verdraagzaamheid.
En hebben we weinig andere keuzes dan de voorschriften te gehoorzamen, vanuit het vertrouwen
dat wetenschappers en politici de juiste beslissingen nemen.
Met de strengere maatregelen vanuit de overheid, lijkt ook de intolerantie toe te nemen. Het geweld
tegen politici en wetshandhavers groeit en wanneer mensen elkaar aanspreken op de Covid-regels
kunnen zij een agressieve reactie verwachten.
Tolerantie en respect: het aanleren van deze twee belangrijke waarden begint al op jonge leeftijd. Als
school en ouders hebben we hierin een gezamenlijke verantwoordelijkheid, die niet altijd eenvoudig
te dragen is. De beelden uit de media laten nu vooral zien hoe het niet moet. Ik ben ervan overtuigd
dat onze jeugd met goede begeleiding het verschil kan gaan maken. Ik zie er dagelijks mooie
voorbeelden van in onze scholen. Meer dan ooit moeten wij met onze kinderen hierover in gesprek
gaan en natuurlijk zelf het goede voorbeeld geven. Respect en tolerantie koop je niet; dat kweek je.
Wij wensen jullie een hele fijne en vooral gezonde herfstvakantie toe.
Namens ons team
John Staps
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Kennismakingsgesprekken (grp 3 tm 8)
We zijn benieuwd naar uw mening over de kennismakingsgesprekken. U heeft hiervoor een enquête
in de mail gekregen. Wilt u deze voor ons invullen? Het kost u ongeveer 2 minuten. Bij voorbaat
dank!
Nationale Kraanwaterdag
Op 23 september was het nationale Kraanwaterdag. Op Centrum werd deze uitgebreid gevierd om
meteen de nieuwe bidonvuller in gebruik te nemen. Voortaan is het op Centrum iedere woensdag
Kraanwaterdag en stimuleren we
leerlingen om alleen
water te drinken.

5 oktober: dag van de leerkracht
We hebben topleerkrachten, die het verdienen om af en toe in het zonnetje te staan. In deze
spannende tijden zetten zij zich iedere dag maximaal in om goed onderwijs te bieden. Daar zijn we
heel trots op. Er waren veel kinderen die een leuke attentie voor de juf of meester bij zich hadden.
Hartverwarmend. Iedere leerkracht mocht bovendien een kwartier genieten van een heerlijke
stoelmassage.
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MR lid gezocht
De MR is op zoek naar een nieuw MR lid. Onze medezeggenschapraad wordt gevormd door vier
ouders en vier leerkrachten. De vergaderingen zijn openbaar en kunnen worden bezocht door
ouders. De agenda en de notulen worden altijd op onze website geplaatst. Onze
medezeggenschapsraad vergadert vijf keer per schooljaar over beleidsmatige onderwerpen die onze
school aangaan. Om de verdeling tussen Noord en Centrum gelijk te houden zoeken we een ouder
van de locatie Noord. Voor meer info over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met
joni.van.de.werken@gmail.com
Kinderboekenweek
We hebben er een leuke Kinderboekenweek op zitten. U heeft vast op de Parro-app mooie foto’s
voorbij zien komen. We bedanken de werkgroep voor hun creatieve inbreng.
Techniekmiddagen
Vanwege de Coronabeperkingen zullen ook de techniekmiddagen anders worden georganiseerd. Er
zullen steeds twee klassen een techniekmiddag hebben zodat we eigen vrijwilligers en stagiaires in
kunnen inzetten. Daarmee komt de eerstvolgende techniekmiddag van 29 oktober te vervallen.
Privacyvoorkeuren
Wist u dat u in de Parro -app eenvoudig en precies kunt aangeven wat uw privacy-voorkeuren zijn?
Zo weten we precies welk kind op de foto mag voor PR doeleinden. Het is wel belangrijk dat u dit in
de Parro-app regelt. De bekende AVG formulieren die we ieder gebruiken zijn komen te vervallen.
Afvalredders
Ook de locatie Noord is hard op weg om een ‘afvalvrije’ school te worden. ‘Professor’ Lamoraal ging
aan de slag met onze verse afvalredders: Stefan en Elke, Niek en Eline, Liv en Julien, Jade en
Desley, Dries en Jurre en Fee en Yoelle. De komende periode volgen diverse lessen over afval en
duurzaamheid. Iedere klas heeft nieuwe afvalbakken gekregen die het scheiden van rommel nog
eenvoudiger maken We houden u op de hoogte van deze mooie ontwikkeling.
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Beslisboom verkouden kinderen 0 t/m grp 8
Het blijft lastig kiezen of u uw kind wel of niet naar school stuurt bij verkoudheidsklachten. Via deze
link komt u op een pagina van onze website. Daar staat een beslisboom die u gaat helpen bij uw
beslissing.
https://de-zevensprong.nl/wp-content/uploads/sites/2/2020/10/Beslisboom-verkouden-kind-0-jaart_m-groep-8.pdf

Modder op de weg
Voor alle kinderen die met de fiets naar school komen: het
kan extra glad zijn doordat bij het oogsten modder op de weg
terecht komt. Doe voorzichtig!

Workshops GAAV!/ De Kunstbus
In samenwerking met Gemeente Hoeksche Waard en Stichting de Kunstbus
(www.stichtingkunstbus.nl) organiseert team GAAV! op de BSO’s van de Hoeksche School
Kinderopvang workshops. De Kunstbus zal op al onze BSO locaties een bezoek brengen! Alle kinderen
zijn welkom! Ook als je normaal niet naar onze BSO komt of op locatie Noord zit!
De workshops duren 1,5 uur per keer en kosten € 3,= per kind, kinderen die op onze BSO’s zijn
ingeschreven doen gratis mee, maar ook alleen na aanmelding (via de BSO). Er zijn 5 thema’s, elke
workshop kan dus anders zijn!
Op 19 oktober komt de Kunstbus naar IKC Wereld op Centrum. De workshop begint om 13.00 uur.
Het thema tijdens deze workshop is “tekenen/schilderen”.
Er kunnen maximaal 12 kinderen per keer mee doen. De leeftijd is vanaf 4 jaar. Opgeven is
noodzakelijk en kan via gaav@ko-dehoekscheschool.nl
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Workshop ‘Weven op stokjes”
met Koos Westra
In november en januari komt creatief talent Koos Westra
een aantal naschoolse workshops geven voor leerlingen
uit de groepen 5 t/m 8: “weven op stokjes”.
In twee lessen leer je de basis van het weven en het
aanbrengen van patronen in weefwerk. Van het
basisweefwerk kun je bijvoorbeeld een leuke kam, een
plantensteker, een dier of fantasiefiguur maken.

De workshop bestaat uit twee opeenvolgende lessen.
Locatie Noord:

Deel 1 dinsdag 3 november 14.45 - 16.00 u.
Deel 2 dinsdag 10 november 14.45 - 16.00 u.

Locatie Centrum: Deel 1 dinsdag 19 januari 2021 14.45 - 16.00 u.
Deel 2 dinsdag 26 januari 2021 14.45 – 16.00 u.

Kosten: € 2,00 per deelnemer, voor beide delen.
Dit bedrag is inclusief een drankje en wat lekkers.
Het maximum aantal deelnemers is 12.
U kunt uw kind voor 1 november via de mail opgeven bij John Staps: j.staps@de-zevensprong.nl
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Stichting vluchtelingenwerk zoekt vrijwilligers
Vrijwilligerswerk bij VluchtelingenWerk
In iedere gemeente in Nederland wonen vluchtelingen met een
verblijfsvergunning. Ook in de gemeente Hoeksche Waard gaan
mensen zich na een periode van onzekerheid vanuit het
asielzoekerscentrum vestigen. Vrijwilligers van VluchtelingenWerk
ondersteunen hen in de eerste periode naar zelfredzaamheid. Dat is
goed voor vluchtelingen en voor de samenleving.
Wil jij ook je inzetten?
Maak iemand wegwijs
Als een vluchteling in Nederland mag blijven, verhuist hij of zij op den
duur naar een stad of een dorp. Wie vangt je op en helpt je de eerste zaken in het complexe
Nederland te regelen?
Je kunt diverse taken doen, zoals coaching bij huisvesting of bij participatie. Je maakt je cliënt
wegwijs in zijn nieuwe woonomgeving en helpt haar/hem bij het vergroten van het netwerk. Je draait
daarnaast binnen je team ook mee met spreekuren en biedt praktische ondersteuning op het gebied
van onder meer financiën en gezondheidszorg.
Zet jouw talent of deskundigheid in
Wil je ook meedoen? Heb je bepaalde talenten en deskundigheid die je graag wil inzetten, maar zie
je jezelf niet als coach huisvesting of maatschappelijk begeleider dan gaan we graag met je in gesprek
of we iets passends kunnen vinden.
Interesse?
Kijk voor alle vacatures op:
www.vluchtelingenwerk.nl/vacatures
Of neem contact op met:
Teamleider Annie van Ree
T 0186-616926 kantoor
T 06 238 26 835 mobiel
avanree@vluchtelingenwerk.nl
VluchtelingenWerk Hoeksche Waard
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Enquête ‘It takes a village to raise a child’
Het programma It takes a village to raise a child zet zich in om kinderen in de Hoeksche Waard veilig,
gezond en met plezier te laten opgroeien en zich goed kunnen ontwikkelen voor de toekomst. In het
programma werken ouders, (semi-)professionals, verenigingen, gemeente en diverse organisaties
met elkaar samen. Zij vragen u deel te nemen aan 1 van de onderstaande enquêtes om kennis en
ervaring op te halen. Hiermee kunnen zij andere ouders en kinderen helpen. Het invullen kost 5
minuten van uw tijd en is anoniem. Vult u de enquête in dan maakt u bovendien kans op een VVVwaardebon van €25,-. Voor het invullen van deze enquête gaat u naar
http://hoekschewaard.alsvillage.nl/vragenlijst-scheiden

Enquête ‘Hoe ziet uw relatie eruit?’
Heeft u op dit moment een gelukkige relatie met uw partner? Mooie gesprekken met inhoud, op 1
lijn over de opvoeding? Dan is ‘It takes a village to raise a child’ benieuwd welke gouden ingrediënten
u gebruikt! Deel uw tips en uitdagingen via de online enquête
http://hoekschewaard.alsvillage.nl/vragenlijst-relatie

Enquête ‘Hulp bij scheiding gevraagd!’
Een scheiding is een moeilijke periode. Niet alleen voor ouders, maar ook voor hun kinderen. Daarom
is ‘It takes a village to raise a child’ op zoek naar Hoeksche ouders die zijn gescheiden en hun
ervaringen willen delen. Zo kunt u andere ouders en hun kinderen helpen in deze lastige tijd. Dit kunt
u doen via deze online enquête http://hoekschewaard.alsvillage.nl/vragenlijst-scheiden
Meer informatie
Op de website http://hoekschewaard.alsvillage.nl vindt u meer informatie. Ook kunt u hier terecht
voor praktische tips, activiteiten en ideeën voor u en uw gezin.
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Wil je leren schaatsen?
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Belangrijke data:
29 oktober
19 oktober
3 november
10 november

deel 3 Workshop Schalen beschilderen (locatie Centrum)
workshop tekenen en schilderen Kunstbus/Gaav (locatie Centrum)
deel 1 workshop Weven op Stokjes (locatie Noord)
deel 2 workshop Weven op Stokjes (locatie Noord)

19 januari 2021
26 januari 2021

deel 1 workshop Weven op Stokjes (locatie Centrum)
deel 2 workshop Weven op Stokjes (locatie Centrum)

Vakantierooster 2020-2021
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag/Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

Zaterdag 17-10-2020
Zaterdag 19-12-2020
Zaterdag 20-02-2021
Vrijdag
02-04-2021
Zaterdag 24-04-2021
Donderdag 13-05-2021
Maandag 24-05-2021
Zaterdag 17-07-2021

Studiedagen 2020-2021(de school is dicht)
Donderdag 12 november 2020
Maandag 1 februari 2021
Maandag 1 maart 2021
Woensdag 14 april 2021
Maandag 28 juni 2021
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t/m zondag 25-10-2020
t/m zondag 03-01-2021
t/m zondag 28-02-2021
t/m maandag 05-04-2021
t/m zondag 09-05-2021
t/m zondag 16-05-2021
t/m zondag 29-08-2021

