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Heropening
Zondagavond werd het nog even spannend of we maandag wel open
zouden kunnen. Sneeuw en ijs zorgden voor een code oranje en diverse
besturen besloten om de scholen nog een dag dicht te houden. Gelukkig
lukte het onze teamleden om veilig de school te bereiken en de kinderen
een warm welkom te heten. De ingangen waren vrolijk versierd met
slingers en met teksten op de ramen liet het team weten echt blij te zijn
de kinderen weer te zien. Het was meteen hard werken voor de
leerkrachten in de onderbouw. Kinderen hadden zich goed voorbereid
op koning Winter;
snowboots, laarzen, skibroeken, mutsen,
handschoenen (soms twee paar) extra sokken en thermokleding. De
kinderen werden voorzichtig afgepeld tot hun normale grootte en de
kapstokken hingen voller dan ooit. De buitenspeeltijd moest worden
verdubbeld. Dat wisten de juffen meteen, maar dat hadden ze er graag voor over. Want hoe
ongemakkelijk sneeuw en ijs soms kan zijn, kinderen genieten er met volle teugen van en het voegt
veel pret toe aan de feestvreugde die de opening met zich meebrengt.
We hebben er nu bijna een week op zitten. Spannend,
dat geef ik toe, maar de nadruk ligt toch op het plezier
dat iedereen er weer aan beleeft. Wat hebben we dat
gemist!

John Staps
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We hebben je ‘gemixt’
Tijd voor een feestje! Ook thuis. Na alle inspanningen
van ouders en kinderen om vanuit huis onderwijs te
volgen, is het nu tijd voor een gezellige activiteit voor
het hele gezin. Alle leerlingen hebben een tasje met
spullen mee naar huis gekregen om pannenkoeken
mee te bakken. De ingrediënten komen van lokale
boeren en molens en zijn (deels) gesponsord. Niet
zomaar een traktatie dus, maar ook een bedankje en
een compliment voor alle ouders die de afgelopen
periode in een onmogelijke spagaat terecht kwamen.
Dankzij jullie hulp kon het onderwijs ‘gewoon’
doorgaan. Met een leuke pannenkoekfoto kun je nog
een prijs winnen door deze te mailen naar
locatie.noord@de-zevensprong.nl of
locatie.centrum@de-zevensprong.nl
Stan, Julien, Willem, Joanne, Mason en Elise met hun verrassing

Kinderkoor ‘de Wereld’ in oprichting
Samen met de muziekschool willen we een kinderkoor oprichten voor leerlingen (vanaf groep 4) van
onze scholen. Juf Myriame, die nu iedere dinsdag muziekles geeft, is ook koordirigente. Bij voldoende
koorleden (we hopen op minimaal 15 kinderen per locatie) zal Myriame iedere dinsdag na schooltijd
wisselend op Noord en Centrum het koor begeleiden. Leerlingen hebben dus twee keer per maand
op de eigen locatie les. Uiteindelijk is het de bedoeling dat het gehele koor ook samen zal optreden.
Vindt uw kind het leuk om te zingen en zou hij/zij dit met andere kinderen willen doen, onder
professionele begeleiding? Dan kunt u uw kind rechtsreeks via de muziekschool inschrijven :
http://www.muziekschoolhoekschewaard.nl/inschrijven/
We hopen dat we na de meivakantie kunnen beginnen.
Contributie aan het koor bedraagt € 6,50 per maand.
Meer weten? Bel me gerust op of stuur een mail naar. j.staps@de-zevensprong.nl
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Nieuws vanuit De Hoeksche School kinderopvang
Wat hebben we de kinderen gemist! Zo fijn dat ze er weer zijn. En niet alleen de kleintjes van het
kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal, Ook de BSO was erg rustig.... Geen rumoer op school... Geen
overblijf en gezellige grote groepen spelende kinderen. Wat was het stil zonder jullie! We hebben de
rust gebruikt om klusjes te doen waar we normaal niet aan toekomen. Ondertussen zijn de kasten
allemaal opgeruimd en spullen uitgezocht. Alles heeft nog een extra schoonmaakbeurt gekregen. Zo
konden we maandag met een frisse start beginnen. We hebben nieuw speelgoed aangeschaft. Puzzels
en nieuw klei op de BSO, een nieuwe pop en prikpennen op het kinderdagverblijf!
We zijn van start gegaan met het nieuwe VVE puk thema: 'welkom Puk' De kinderen gaan Puk onder
andere laten zien waar hij kan slapen, ze gaan een foto van puk maken en thee drinken in de huishoek.
Gezellig!
We stappen over op een nieuw kindvolgsysteem: KIJK! Dit systeem volgt de ontwikkeling van kinderen.
Alle medewerkers zullen hiervoor een training volgen. Omdat de scholen dit volgsysteem ook
gebruiken, verloopt de overstap van bijv. peuter naar kleuter vloeiender. Ook is de herhalingscursus
van Puk geweest en verder zijn de cursussen ‘babyspecialisme’ en ‘positief opvoeden’ gestart! De
juffen hoeven zich dus niet te vervelen! Als laatste nog een mededeling over de PSZ de Wereld op
centrum: Juf Anne is tijdelijk gestopt vanwege haar zwangerschap, zij zal nog wel de BSO draaien tot
haar zwangerschapsverlof. Juf Laura Koot zal de peuterspeelzaal doen. Dus de kinderopvang heeft
gezellig twee juffen ‘Laura’ in hun team!

Goed doen!
De kerstballenactie voor eenzame en kwetsbare mensen leverde mooie reacties uit de omgeving op.
Deze brief kregen we vanuit het hospice:
“Hallo kinderen en docent(en) van de Wereld op Noord/Centrum
Wat een ontzettend leuke verrassing kregen de mensen vorige
week in de hospice
van Zuid-Beijerland. Tekeningen, heel veel mooie tekeningen.
Iedereen in huis werd er heel erg blij van!
We hebben alle kerstballen op de deur van de lift geplakt. Het zag
er heel vrolijk en kleurig uit.
Ik heb er een foto van gemaakt en die mail ik door.
Heel erg hartelijk bedankt voor de mooie, vrolijke kersballen!
Hartelijke groet van iedereen uit de hospice voor jullie allemaal.”
Willy de Vrijer-Schotting, vriendadministratie
Hospice Hoeksche Waard
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Sterrekinderen zijn gestart
Afgelopen maandag startten de Sterrekinderen (peuters van de antroposofische PSZ) in de Wereld
op Noord. Andrea en Nora hebben hun handen vol gehad aan het herinrichten van het lokaal. Het is
dan ook prachtig geworden. Zowel voor de kinderen, als hun ouders en de peuterleidsters is het
natuurlijk erg wennen. Niet alleen aan elkaar, of aan het ritme na zeven weken sluiting, maar ook aan
de nieuwe omgeving. We hopen dat ze zich snel thuis zullen voelen.

Veranderde planning
Door de lockdown zijn we genoodzaakt onze jaarplanning aan te passen.
-de citotoetsen starten vanaf 10 februari (dit was 11 januari)
-de rapporten gaan mee op vrijdag 5 maart
-de tien-minuten-gesprekken vinden plaats vanaf 8 maart
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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

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

Vakantierooster 2021-2022
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag/Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

Maandag 18-10-2021 t/m vrijdag 22-10-2021
Maandag 27-12-2021 t/m vrijdag 07-01-2022
Maandag 28-02-2022 t/m zondag 04-03-2022
Vrijdag
01-04-2021 t/m maandag 04-04-2022
Maandag 25-04-2022 t/m vrijdag 06-05-2022
Donderdag 26-05-2022 t/m vrijdag 27-05-2022
Maandag 06-06-2022
maandag 11-07-2022 t/m vrijdag 19-08-2021

Belangrijke data:
Maandag 15 februari
Vrijdag 5 maart
Woensdag 14 april 2021
Maandag 28 juni 2021

STUDIEDAG school is dicht
rapport mee
STUDIEDAG school is dicht
STUDIEDAG school is dicht

LET OP! De studiedag van maandag 1 maart is komen te vervallen. Uw kind heeft die dag gewoon les.
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