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Beste lezers, beste vakantiegangers,
De 6 weken schoolvakantie zijn bijna weer voorbij. We
hopen dat jullie allen hebben genoten van een heerlijke
vakantie!!
Wij kijken er naar uit om al onze leerlingen aanstaande
maandag 19 augustus weer te mogen begroeten in hun
nieuwe groep. Onze wens is om er samen met al onze
leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) er een fijn,
leerzaam jaar van te maken.
Hartelijke groet,
Véronique

Even opfrissen
Welke juf stond ook alweer voor welke klas. Ja, het klopt we hebben het komende
schooljaar alleen maar juffen:
Groep 1/2 :

Juf Janneke
Juf Brechje
Groep (2)/3: Juf Janneke
Juf Daphne
Groep 4:
Juf Wilma
Juf Marjolein
Groep 5:
Juf Kim
Juf Brechje
Groep 6:
Juf Joëlle
Juf Naomi
Groep 7:
Juf Heidi
Juf Naomi
Groep 8:
Juf Marieke
Juf Bianca
Dat zijn natuurlijk een heleboel bekende namen maar ook drie nieuwe. Om een
gezicht bij de naam te hebben hieronder een foto. Mocht je zoon of dochter niet
bij een van onze nieuwe drie toppers in de klas zitten voel je uitgenodigd om
persoonlijk kennis met ze te maken, loop even binnen voor een handje en een
(klein
) praatje!

Juf Marjolein

Juf Naomi

Juf Kim

We wensen onze nieuwe juffen heel veel werkplezier toe op De Zevensprong!

Eerste schooldag
Maandag gaan de lessen weer van start. Een nieuw schooljaar
in een nieuwe klas, bij een nieuwe juf. Super leuk, maar voor
sommige kinderen (en ouders) ook een beetje spannend. We
verwelkomen alle leerlingen en hun ouders na de eerste bel
(8.20) dan ook graag in de eigen klas door de leerkracht. Kom
rustig, in uw eigen tempo binnen wandelen samen met uw zoon of dochter. Om
8.30 wil de leerkracht graag starten. Daarna bent u van harte welkom om een
kopje koffie te komen drinken binnen ons IKC.
De Harlekijn verwelkomt hun leerlingen bij aanvang van de dag buiten op het
schoolplein, u kunt dus gewoon naar binnen lopen na de eerste bel.

Praktische info
Alle kinderen nemen ieder schooldag mee:
- (Bakje) fruit
- (lege) beker water
- Lunchpakket (denk ook aan iets te drinken)
- Voor de kleuters: reservekleding
Zet je naam op alle spullen die je mee naar school neemt!

Pauze
In de kleine pauze eten de kinderen fruit en drinken ze water.
Groep 1 t/m 3 doet dit binnen in de klas, groep 4 t/m groep 8
doet dit buiten.
In de grote pauze wordt er geluncht. Alle kinderen lunchen
binnen en gaan daarna buiten spelen.

Start van de dag
Bel
Er gaat in de ochtend twee keer een bel. Ouders zijn van harte welkom om hun
kind(eren) naar de klas te brengen:
- Bij de eerste bel 8.20 mag je naar binnen
- Bij de tweede bel 8.25 gaan ALLE kinderen naar binnen
- Om 8.30 start de les. Als u de leerkracht wil spreken graag een afspraak maken

-

Deur:
Groep 1- 4 komt via de voordeur van de school binnen
Groep 5-8 komt via de buitentrap boven door de deur naar binnen

Gymmen
Op De Zevensprong verwachten we dat kinderen
vanaf groep 3 tijdens de gymles een gymbroek,
gymshirt en gymschoenen aan hebben. We
verwachten dat dit andere kleren zijn dan de
kleding die een kind in de klas draagt, er is
gelegenheid om te kleden in de kleedkamers. Voor kinderen met lange haren
verwachten we dat ze tijdens de gymles hun haar vastmaken, dit in verband met
de veiligheid voor zichzelf en anderen.
De kleuters hebben geen gymspullen nodig.
maandag
8.45 - 9.30
9.30 - 10.15
10.20 - 11.05
11.05 - 11.50
12.30 - 13.15
13.15 – 14.00

Groep
Groep

dinsdag
Groep
1, 2 en 3
6
4

woensdag

donderdag

Groep
Groep
Groep
Groep

Groep
Groep

7
5
4
8

vrijdag

Groep
6 Groep
7 Groep

8
3
5

Kriebelbeestjes
De eerste dinsdag - 20 augustus - na de vakantie vindt de
luizencontrole plaats bij alle leerlingen van de hele school.
Ben voorbereid en controleer uw kind thuis alvast. Mocht uw
kind onverhoopt hoofdluis hebben start de behandeling direct
en breng de leerkracht zo snel mogelijk op de hoogte.
Zorg ervoor dat de kinderen geen gel in de haren hebben bij de
controle en zorg voor een eenvoudig kapsel, alle kapsels
worden losgemaakt voor de controle en daarna weer in een
eenvoudig model gebracht.
We kunnen nog altijd hulp gebruiken van ouders die mee willen helpen met het
luizenpluizen. Aanmeldingen zijn welkom via schoudercom bij onze collega Trudy
Soer.

Ouderavond
Op woensdagavond 28 augustus zal de algemene
ouderavond plaatsvinden. We verwachten dat ALLE
ouders hierbij aanwezig zijn, noteer het vast in uw
agenda! Praktische informatie over deze avond volgt.

Schoolkalender
De Zevensprong heeft ervoor gekozen om te stoppen met
de Zevensprong kalender in huidige vorm. Het doel van
de kalender is om u te informeren over belangrijke data in
het jaar. Dat blijven we natuurlijk doen. We gaan u vanaf
heden op de volgende manier informeren: allereerst vindt
u in de bijlage een overzicht van alle belangrijk data voor
schooljaar 2018-2019. Dit overzicht kunt u natuurlijk zelf uitprinten maar ook zal
er een stapel in de eerste schoolweek beneden op de balie liggen en een stapel op
het leerplein van groep 5-8 liggen (voor ieder kind 1). Ook besteden we in iedere
Boemerang vanaf heden aandacht aan belangrijk data. Daarbij komt het
jaaroverzicht op de website te staan en zal de agenda van schoudercom gevuld
gaan worden. Op deze manie bent u altijd op de hoogte van de alle actuele
belangrijke data.

Bestikkering OBS Harlekijn
Obs De Harlekijn heeft in deze zomervakantie bestikkering
aangebracht op ramen en deuren van het IKC die bij de Harlekijn
horen, dat is heel mooi geworden.
Op De Zevensprong is dat niet het geval. Wij zijn druk bezig om een nieuw
schoolplan te schrijven (schoolplan 2019-2023) om vanuit daar vervolgens te
bekijken hoe we De Zevensprong zichtbaarder kunnen maken in het gebouw.

DVD Slotdag
In de eerste schoolweek is er nog gelegenheid om de DVD van de Slotdag (Gratis
en voor niks) te bestellen. Dit doe je door 10 euro in een enveloppe te doen met
daarop de voor- en achternaam van uw kind en de klas te schrijven en deze af te
geven bij Wilma (groep 4).

Schoolfotograaf
Het is nog steeds mogelijk om de
schoolfoto’s te bestellen die gemaakt zijn in
schooljaar 2018-2019.

Belangrijke data schooljaar 2019-2020:
19 augustus
20 augustus
26 augustus
29 augustus
6 september
9 september
11, 12, 13 september
19 september
24 september
27 september
30 september

start schooljaar
luizencontrole
studiedag
algemene informatie avond voor alle ouders
weeksluiting
MR
kamp groep 8
oudervereniging
informatie avond groep 8
weeksluiting
ouderpanel

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
26 juni
1 en 2 juli
8 juli
10 juli

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

Avond vierdaagse
In de derde week van het nieuwe schooljaar staat de Cuijkse
Avondvierdaagse gepland. Van 3 tot en met 6 september zullen
kinderen en ouders weer 2,5, 5 of 10 km gaan wandelen. Van
oudsher hebben de ouderraden en vrijwilligers vanuit de scholen
de wandelaars ondersteund bij de inschrijving en door een
kraampje op de route te verzorgen.
Aankomend jaar verlangt de organisatie van de vierdaagse dat u zelf gaat
inschrijven. Het collectief inschrijven via de ouderraden vervalt daarmee en ook
het ophalen van de medailles gaat via de organisatie en dus niet meer via de
scholen. We zien tevens dat Cuijkse supermarkten de laatste jaren een grotere
rol vervullen door fruit en drinken ter beschikking te stellen.

Bovenstaande maakt dat we als onderwijs onze rol in de vierdaagse hebben
heroverwogen. Na overleg met de marsleiding van de vierdaagse en JOGGregisseur Moniek Bazuin van de gemeente Cuijk, is dan ook besloten om als Cuijks
onderwijs te stoppen met het bemannen van de kraampjes langs de route.
We blijven als scholen de vierdaagse een warm hart toedragen en blijven
stimuleren dat kinderen meelopen. Tegelijkertijd beschouwen we de vierdaagse
als een buitenschoolse activiteit, waarbij u zelf de verantwoordelijkheid draagt.
Dat betekent tevens dat er geen shirts vanuit de scholen meer worden verstrekt.
Namens alle scholen uit Cuijk wensen we iedereen veel wandelplezier!

Stichting leergeld
“Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen!”

Leergeld Nederland is een landelijke organisatie met
meer dan 100 regionale afdelingen, waaronder het
Land van Cuijk. Elke regio opereert zelfstandig.
Stichting Leergeld wil dat kinderen van 4 tot 18 jaar,
van wie de ouders een laag inkomen hebben, toch mee
kunnen doen aan allerlei activiteiten die voor hun
persoonlijke ontwikkeling van belang zijn. Dat gaat
soms niet alleen om ouders met een bijstandsinkomen.
Helaas overkomt het ook anderen dat ze (tijdelijk) een laag inkomen hebben.
Ook zij kunnen een aanvraag indienen.
Hoe een en ander verder verloopt, kunt u lezen op onze website.
Deelname aan het verenigingsleven, zoals sport, muziek, toneel of scouting en
deelname aan werkweken en schoolreisjes. Ook een bijdrage voor de aanschaf
van een fiets of computer behoort soms tot de mogelijkheden.
Kunt u die kosten niet meer betalen?
Leergeld kan u misschien helpen. De zgn.
‘wettelijk voorliggende voorzieningen’
van de gemeente gaan altijd voor! Wilt u
meer weten, neem dan contact op met
Leergeld Land van Cuijk. Leergeld
behandelt uw aanvraag in alle
vertrouwelijkheid.
Wij zijn per e-mail bereikbaar via:
info@leergeldlandvancuijk.nl of kijk eerst
op de website:
www.leergeldlandvancuijk.nl

