Boemerang maart 2019
Beste lezers,
Vandaag, op de laatste dag voor de carnavalsvakantie stond De Zevensprong op
z’n kop. De carnavalscommissie heeft z’n best gedaan om er een prachtig feest
van te maken. En dat was het. De spelletjesochtend maar ook de pronkzitting
waren een groot succes.
Zowel in de voorbereiding maar ook op de vrijdag, hebben ouders, stagiaires,
maar ook de leerlingen van groep 7/8 een belangrijke rol gespeeld. Zonder hun
inzet was het lang zo leuk niet geweest. Heel erg bedankt allemaal en nog veel
plezier de komende dagen!
Carnaval in het Doehuis
Het programma van het Doehuis voor de carnavalsdagen is als volg;
Donderdag 28 Februari
Carnavals kienen met hele leuke carnavalsprijzen, zaal open om 19.00 en we
starten om 20.00
Vrijdag 1 maart
We beginnen de carnaval met een Carnavals -daghap in de vorm van een
Stamppotten buffet. Prijs voor dit feestelijke buffet € 7.50 p.p. graag van tevoren
aanmelden bij het doehuis.Vol is vol.
Zaterdag t/m dinsdag Carnaval in Het Doehuis
Dit jaar zullen we 4 dagen open zijn tijdens de Carnaval. Op alle dagen zullen de
feest Dj’s Richard en Kevin aanwezig zijn om de muziek te verzorgen. Maar er is
meer. Iedere dag is er iets speciaals.
Zaterdag 2 maart Feestneuzenbal, van 13:00 tot 20:00 uur
In eerste instantie is dit de dag dat mensen met een verstandelijke beperking zijn
uitgenodigd. Dat betekent niet dat anderen niet mogen komen. Hoe meer zielen
hoe meer vreugd. Om 15:00 uur is er een optreden van theaterkoor “Leedvermaak”
uit Oeffelt. Zij houden er onder andere van om smartlappen te zingen. Mee blèren
mag.
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Zondag 3 maart na de optocht, van 14:00 tot 20:00 uur
Feest dj Richard maakt er een feestje van maar we zijn ook nog in onderhandeling
voor een verrassingsoptreden.

Maandag 4 maart Kinderbal, van 13:00 tot 20:00 uur
Speciaal voor de kinderen komen de Jonge Nölers op bezoek om deze middag van
13:00 tot ongeveer 15:00 uur op te luisteren.

Dinsdag 5 maart Malle Carnavals activiteiten, van 13:00 tot 20:00 uur

•
•
•
•
•
•

Deze middag zijn er een aantal spelletjes waar kinderen aan deel kunnen nemen.
Er zijn prijzen te winnen, maar dat gaat niet zomaar. Het heet niet voor niets Malle
Carnavals activiteiten. Hoe werkt het.
Je kunt deelnemen als groep van 5 kinderen die 12 jaar of jonger zijn. Er moet een
ouder als begeleider bij zijn.
Bedenk een leuke naam voor je groep.
Kies een thema (bijv. boeven). Verkleed je zo dat het goed past bij het thema.
Hiermee zijn namelijk extra punten te verdienen.
Ook kinderen alleen kunnen zich opgeven. Van degenen die zich zo opgeven zullen
groepjes gemaakt worden.
Met leuke en grappige activiteiten kun je als groep punten verdienen om kans te
maken op een van de prijzen.
Je moet je groep opgeven door een briefje met naam van de groep in de
brievenbus van het Doehuis te doen. Dat kan tot 1 maart
Het programma voor die dag ziet er als volgt uit:
Om 13:00 uur gaat het Doehuis open om vanaf dat moment vast in de stemming t
e komen.
14:11 uur start van de spelen.
16:11 uur eindtijd van de spelen.
18:11 uur prijsuitreiking
We wensen iedereen vast veel succes.
De vrijwilligers van Het Doehuis
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Meneer Jeroen

Goed om te weten dat collega Jeroen binnenkort weer langzaamaan aan het werk
gaat. Het gaat steeds ietsje beter met hem. Jeroen zal in zijn herstelperiode niet
op De Zevensprong re-integreren, maar op andere scholen van Optimus. We
wensen hem veel succes.
Nog een maandje…..

Kan iemand mij een voorbeeld geven van de uitdrukking: eerlijk duurt het
langst?”, vraagt de meester. “Ik meester!”, antwoordt Jantje. “Als ik bij een toets
afkijk, ben ik zo klaar, maar als ik alles zelf invul ben ik urenlang bezig!”
O p 1 april mag ik het stokje overnemen van
Riemer Kramer. Ik kijk enorm uit naar deze mooie
uitdaging en hoop jullie allen te mogen
ontmoeten en beter te leren kennen.
Een korte introductie over mezelf: Ik ben
Véronique van Veldhoven, 37 jaar en ben
woonachtig in Son. Samen met mijn man zijn wij
de ouders van onze drie kids.
In mijn vrije tijd ga ik graag op pad met ons gezin,
familie of vrienden voor een gezellige activiteit.
Momenteel staat sporten laag op de
prioriteitenlijst maar de wens is om dat weer op te pakken, daar heb ik altijd veel
plezier aan mogen beleven. Ik wens jullie een fijne vakantie en tot gauw!
‘Luizig’ onderwerp
‘Lentekriebels’ noemde ik ze in een bericht van een week geleden. Luizen!
Ontzettend vervelend en het kan iedereen overkomen. We vragen iedereen om,
voor de school na de vakantie weer begint, de kinderen goed te controleren op
luizen of neten. Zorgt u er allemaal voor dat onze leerlingen straks na de
carnavalsvakantie luizen-vrij kunnen beginnen?
Hondjes en honden

Van het ene naar het andere beestje: van luizen naar honden. Wat zijn ze lief
wanneer ze klein zijn en wat kijken ze je trouw aan wanneer je ze vraagt op je te
wachten… Honden. Fijne huisdieren! Ondanks dat, zijn niet alle volwassenen en
zeker ook kinderen, blij met honden. Sommigen zijn er ronduit bang voor.
Onnodig misschien, maar toch. Graag vraag ik iedereen om, wanneer u samen met
de trouwe viervoeter uw kind komt ophalen of naar school komt brengen, niet op
het schoolplein en natuurlijk niet de school in te gaan samen met de hond. Ook
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niet met een pup, dan alleen met toestemming vooraf van de leerkracht. Dat kan
soms, bijvoorbeeld omdat het beestje wordt geshowd. Mogen we op u rekenen?
We blijven leren

Als leerkracht leer je kinderen wat ze moeten weten en moeten kunnen. Daar zijn
wij goed in, maar we willen nog beter worden. Al enige tijd is het Zevenspongteam daarom bezig met een intensieve scholing op het gebied van didactiek, ‘de
kunst van het lesgeven’. Het gaat er dan om dat we de tijd optimaal benutten in
onze lessen, erom denken dat we effectief instructie geven en de organisatie van
onze les en de groep op orde hebben. Alleen dan komen zoveel mogelijk kinderen
aan bod en kunnen we aan de onderwijsbehoefte van alle of in elk geval de
meeste kinderen voldoen. Na de vakantie koppelen we het vakgebied
rekenen/wiskunde aan deze teamscholing. We blijven leren. Ook wij.
Moederdag en vaderdag

Ook op De Zevenspong moeten we de tijd die we hebben goed besteden en daar
worstelen we best wel vaak mee. Er moet veel gebeuren en er is veel
onderwijsaanbod van buiten de school: techniekprojecten, museumbezoek..,
noem maar op. Af en toe moet je ook iets van het programma schrappen, om
meer ruimte te krijgen. We hebben in dat licht besloten dat we moederdagcadeautjes en vaderdag-presentjes maken en knutselen, vanaf groep 3 graag
overlaten aan de vaders (voor moederdag) en de moeders ( voor vaderdag).
Webesteden daar nog wel aandacht aan in de groepen 1 / 2
Veiligheid rond de school

Misschien is het u opgevallen dat er bij de opgang naar het beweegpark, geen
ruimte meer is voor auto’s. Er is een heg geplaatst, met alleen een smalle
doorgang voor de kinderen van plein naar beweegpark en vice versa. Natuurlijk is
het heel handig om zoon of dochter even vlak voor school af te zetten, maar dat
levert op die plek, waar veel kinderen over een smal stukje weg tussen de auto’s
door moeten laveren, onveiligheid op. Bovendien is door het parkeren op het
gras, de grasrand vaak een complete ‘modderpoel’ zeker bij regenachtig weer.
Er zullen na een gesprek dat beide directies onlangs met burgemeester en
wethouders voerden, nog meer verkeers-beperkende maatregelen komen. U
wordt daarover geïnformeerd. We vragen u in elk geval om zoveel mogelijk de
auto thuis te laten, of elders te parkeren. In veel gevallen is even een stukje lopen
een prima alternatief en in elk geval wordt het er een stuk veiliger door rond de
school. We rekenen op uw medewerking.
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Ter informatie: het RID in Cuijk
Regionaal Instituut voor dyslexie en dyscalculie in Cuijk op De Zevensprong

Sinds 1989 is het RID-specialist in onderzoek naar en
behandeling van dyslexie. Sinds een aantal jaren
verzorgen wij ook behandelingen voor kinderen met
dyscalculie. Wij bieden ook een cursusaanbod voor
kinderen met lees-, spelling- en rekenproblemen. Het
team van het RID bestaat uit psychologen,
orthopedagogen en dyslexie- en dyscalculiespecialisten.
Zij hebben allen de juiste kwalificaties.
Het RID in Cuijk
Door het RID dichtbij de kinderen te brengen hoeven zij niet veel lessen te missen,
zijn ze in een vertrouwde omgeving en is de reistijd korter. Wij kiezen bewust voor
behandeling in een eigen ruimte (extern of een vaste plek op een school) omdat dit
de benodigde rust biedt voor een kind.

•
•
•

Onze behandeling biedt:
Persoonlijke en individuele aandacht voor het tempo en niveau van ieder kind.
Veel structuur om de basis voor kinderen te verstevigen.
Optimale samenwerking met ouders en school.
Het RID hecht veel belang aan een goede aansluiting van onze behandeling op de
diagnostiek. Wij maken hierbij gebruik van de laatste wetenschappelijke inzichten.
Onze locaties

Het RID heeft meer dan 200 behandellocaties, verspreid over Nederland en altijd
dichtbij of in uw gemeente. Op onze website www.rid.nl vindt u per locatie de
contactgegevens en meer (actuele) informatie. Tevens kunt u uw kind hier
aanmelden voor een onderzoek, behandeling of cursus. Ook vindt u hier
meer informatie over vergoedingen en kosten.
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