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25 juni 2019

Beste lezers,
De vakantie staat alweer bijna voor de deur!
Een paar weken gelegenheid tot rust,
ontspanning, family-time en even afschakelen
van het dagelijkse ritme. Voor het zover is
hebben we nog 1,5 schoolweek in het
vooruitzicht. In deze Boemerang staat
praktische informatie over de laatste
schoolweken en blikken we ook alvast vooruit
op het komende schooljaar wat betreft de
formatie. Veel leesplezier en ik wens eenieder alvast een hele fijne vakantie!
Vakantiegroetjes,
Véronique

Terugblik
Het schooljaar 2018-2019 begon onder de leiding van interim directeur
Riemer Kramer. Hij kijkt met heel veel plezier terug op zijn tijd bij De
Zevensprong en draagt de school nog altijd een warm hart toe.
Het jaar waarin ik op 1 april met heel veel plezier op De Zevensprong ben
mogen starten. Met veel plezier rijd ik van Son naar Cuijk, De Zevensprong
is een school om trots op te zijn!

Alweer twee weken geleden stond de weeksluiting in het teken
van het bedanken van ouders voor hun inzet en betrokkenheid
bij onze school. Alle groepen hebben op hun eigen wijze een
voordracht gedaan en daartoe hebben alle ouders een kleine
attentie gekregen. Vanzelfsprekend zijn niet alleen de kinderen
heel dankbaar maar het hele team van De Zevensprong is
ouders zeer erkentelijk voor alle hulp. Natuurlijk hopen we het
komende schooljaar wederom te kunnen rekenen op jullie hulp.
Via deze weg willen we nogmaals onze hartelijke dank
uitspreken naar alle ouders!

Slotdagen
Op woensdag 26 en donderdag 27 juli zullen de slotdagen plaatsvinden. We kijken er met
plezier naar uit en hopen jullie in grote getalen te mogen ontvangen!

Afscheid
Aan alle tijd komt een einde, zo ook aan de basisschool tijd. Op woensdagavond 3 juli zal
groep 8 samen met hun ouders en het personeel afscheid nemen van Basisschool De
Zevensprong. Groep 8: we gaan jullie missen op De Zevensprong maar wensen jullie bovenal
een hele fijne tijd op het Voortgezet Onderwijs toe. We hopen af en toe iets van jullie te
blijven horen!

Meester Adrie neemt afscheid
Na 8 jaar op basisschool De Zevensprong gewerkt te hebben gaat meester Adrie helaas
afscheid van ons nemen, hij gaat met vervroegd pensioen.
Natuurlijk laten we meester Adrie niet zomaar gaan. Op de laatste schooldag – vrijdag 5 juli –
staat de ingelaste weeksluiting helemaal in het teken van zijn afscheid. Net als bij alle andere
weeksluitingen zijn ouders uiteraard van harte uitgenodigd!
We wensen Adrie samen met zijn gezin alle goeds en gezondheid toe en hopen dat hij
heerlijk kan gaan genieten van al het moois wat er nog op zijn pad gaat komen. Adrie, we
gaan je missen!

Stoeltjes draaien
Op woensdag 3 juli van 10.30 – 11.30 gaan we stoeltjes draaien. Dat moment staat in het
teken van kennismaking met de nieuwe juf en zo mogelijk met een nieuwe samenstelling van
de klas. De leerkrachten zullen de kennismaking op eigen wijze vorm geven.
Voor de toekomstige groep 6, de huidige groep 5, zal het stoeltjes draaien niet op woensdag
3 juli maar op donderdag 4 juli zijn.

Welke juf voor welke klas in schooljaar 2019-2020:
Groep 1/2 :
Groep (2)/3:
Groep 4:
Groep 5:
Groep 6:
Groep 7:
Groep 8:

Juf Janneke
Juf Brechje
Juf Janneke
Juf Daphne
Juf Wilma
Juf Marjolein
Juf Kim
Juf Brechje
Juf Joëlle
Juf Naomi
Juf Heidi
Juf Naomi
Juf Marieke
Juf Bianca

Zoals te zien in het bovenstaande schema zal groep 3 als enkele groep starten (15 kinderen).
Na de kerstvakantie zullen er een aantal leerlingen (ongeveer 10) van groep 2 overgeplaatst
worden naar groep 3 zodat er een combinatiegroep 2/3 ontstaat. Welke leerlingen de
overstap van groep 1/2 naar groep 2/3 maken is op dit moment nog niet bekend. Tegen die
tijd zal er met het team van docenten onder begeleiding van onze Intern Begeleider een
zorgvuldige en weloverwegen selectie gemaakt worden. Op deze manier zal bezien worden
welke kinderen plaats gaan nemen in de 2/3 combinatie en welke kinderen van groep 2 in de
1/2 combinatie blijven. De bedoeling is niet specifiek om de best presterende kinderen naar

groep 2/3 te verplaatsen maar om een gemêleerde groepen samen te stellen. Er zal onder
andere gekeken worden naar:
- Sociaal-emotioneel welbevinden
- Cognitieve ontwikkeling
- Didactische ontwikkeling
- Eventuele broertjes en zusjes al dan niet in de dezelfde klas
Voorafgaand aan deze overstap zal er een extra informatieavond plaatsvinden voor
betrokkenen.
De groepen 1/2 en (2)/3 zullen gehuisvest worden in de huidige twee kleutergroepen. Niet
alleen de twee lokalen zullen zo optimaal mogelijk benut gaan worden maar ook het
speelleerplein zal een andere indeling krijgen.
Vanaf december zal juf Naomi zich als leerkracht (5 dagen per week) bij de kleutergroep gaan
voegen. Over de vacature die op dat moment ontstaat in de groepen 6 en 7 volgt later meer
bericht.
Wij hebben het volste vertrouwen in de gekozen constructie en zien daarbij
ontwikkelingskansen.

We nemen afscheid van…
Helaas gaan we ook afscheid nemen van juf Jose, juf Clara en juf Sandra. Alle drie de juffen
hebben ons het afgelopen schooljaar enorm geholpen met het op een zeer prettige en
professionele wijze invullen van een langdurige vervanging. De juffen gaan weer terug naar
de zogenaamde vervangerspoule. In concrete zin betekent dit dat we ze zo mogelijk in het
komende schooljaar af en toe nog terug zullen gaan zien op De Zevensprong.
Dames, hartelijk dank voor jullie inzet en betrokkenheid op De Zevensprong!

Belangrijke data voor het komende schooljaar (2019-2020):
19 augustus
26 augustus
11, 12, 13 september
14 t/m 18 oktober
6 december
23 dec t/m 3 januari
24 t/m 28 februari
10 april
13 april
15 en 16 april
20 april t/m 5 mei
21 mei
22 mei
1 juni
2 juni
1 en 2 juli
8 juli
10 juli

start schooljaar
studiedag
kamp groep 8
herfstvakantie
studiedag
kerstvakantie
carnavalsvakantie
studiedag; goede vrijdag
vrij; tweede paasdag
eindtoets groep 8
meivakantie
vrij; hemelvaart
vrij
vrij; tweede pinksterdag
studiedag
slotdag
stoeltjes draaien en afscheid groep 8
laatste schooldag

