04, 8 januari 2020
Beste lezers,
De eerste Boemerang van 2020!!
Een uitgebreide Boemerang boordevol informatie van verschillende orde:
schoolplan, schoolgids, toetsweken, oudergesprekken, voorleesdagen en
nog veel meer interessante informatie. We willen u vragen deze
Boemerang goed te lezen. Mochten er vragen zijn; stel ze gerust!
Na twee weken kerstvakantie hebben we de kinderen
afgelopen maandag weer met heel veel plezier mogen
ontvangen en begroeten. Intussen zijn de kinderen
samen met hun leerkracht(en) alweer super hard aan
het werk en wordt er veel geleerd!
Team De Zevensprong wenst u alle goeds voor het
nieuwe jaar!

December
We kijken terug op een mooie, gezellige decembermaand op De
Zevensprong. Van een mooi kerstkoor tot lekker samen eten in de klassen,
van glühwein en chocomel voor de ouders, tot een kerstweeksluiting met
een leuk, eigentijds kerstverhaal. We hebben de kinderen zien genieten
van alle feestelijke activiteiten.
Via deze weg wil ik alle ouders die – op wat voor manier dan ook meegeholpen hebben om de decembermaand (sinterklaas en kerst) zo
feestelijk te laten verlopen, hartelijk danken! Daar horen uiteraard ook de
ouders die onverwachts na de weeksluiting
gevraagd werden om de kerstspullen mee op te
ruimen: vele handen maken licht werk. Super!

Schoolplan
Zoals al eerder aangekondigd is er in de afgelopen periode door het hele
team heel hard gewerkt aan een nieuw schoolplan. We kunnen u vertellen
dat het schoolplan helemaal klaar is en een officiële status heeft. Met
gepaste trots presenteren we u graag ons nieuwe plan. Het schoolplan
kent niet alleen waardevolle en betekenisvolle oude en vertrouwde zaken
maar ook een aantal nieuwe. Allereerst willen we u kennis laten maken
met het nieuwe motto, basisschool De Zevensprong: Samen Springen
naar de Toekomst.

Eveneens hebben we, met als basis het logo van de school, zeven pijlers
geformuleerd welke hieronder te zien zijn. Als u nieuwsgierig bent naar
precieze betekentis van deze pijlers dan nodig we u van harte uit om onze
website te bezoeken.

Schoolgids
Niet alleen hebben we gewerkt aan een nieuw schoolplan maar hebben
we ook gewerkt aan een nieuwe schoolgids. De schoolgids is uiteraard
gebaseerd op het nieuwe schoolplan.

Website
Ook de website hebben we volledig up-to-date gemaakt. Op de website is
zowel het nieuwe schoolplan als de schoolgids te vinden. Beide zijn te
vinden onder het kopje ‘Onze school’.
Mochten er vragen zijn over één van de documenten of andere informatie
op de website dan bent u van harte uitgenodigd om ze te stellen.

Zichtbaarheid in de school
We zijn bezig om De Zevensprong zichtbaarder te maken in het gebouw.
Op dit moment zijn we aan het onderzoeken of onze ideeën daartoe
realiseerbaar zijn – wordt vervolgd.

Toetsweken
De komende twee weken heeft de hele school toetsweken (van maandag
13 januari tot en met vrijdag 24 januari). Dat wil zeggen dat alle kinderen
diverse niet-methodegebonden toetsen zullen gaan maken. Deze toetsen
geven naast alle methodegebonden toetsen belangrijke informatie over de
leerresultaten van de kinderen. We willen u dan ook vragen om er niet
alleen voor te zorgen dat de kinderen fit, uitgerust en op tijd op school
verschijnen maar we willen ook dat er zo min mogelijk onrust ontstaat in de
klas. Daarvoor willen we vragen om bezoeken aan bijvoorbeeld huisarts of
specialist (waar mogelijk) buiten schooltijd te plannen.

Ouder-kind gesprekken
Op maandag 17 en donderdag 20 februari zullen de ouder-kind
gesprekken plaatsvinden. Daartoe komt er een uitnodiging via
schoudercom. Op deze manier kunt u zelf een geschikt tijdstip op één van
deze twee dagen selecteren. De inschrijving zal als eerste geopend
worden voor ouders die meerdere kinderen op school hebben, na 24 uur is
de inschrijving geopend voor alle ouders.

Speelplaats
In de kerstvakantie is er een extern bedrijf geweest wat gewerkt heeft aan
onze speelplaats. Momenteel zijn er nog een aantal onderdelen in
bestelling. Zodra die geleverd zijn zullen ze ook daadwerkelijk geplaats
worden. Daarna wordt er in overleg met het gehele IKC gekeken naar een
aantal aanvullende speelmogelijkheden op het plein.

Ouderpanelavond
Op woensdagavond 22 januari vindt er weer een ouderpanelavond plaats.
Dit keer met als onderwerp De Vreedzame School. U bent van harte
uitgenodigd om met ons mee te denken en mee te praten over dit
onderwerp. Aanmelden van te voren is niet nodig.

Nieuwe collega voorstellen
Vanaf heden wordt ons fantastische damesteam van De Zevensprong
versterkt door een man. We zijn heel blij meneer René aan u voor te
kunnen stellen. Hij gaat vanaf heden twee dagen in groep 7 lesgeven. De
kinderen van groep 7 en hun ouders zien hier uiteraard al eerder over
geïnformeerd.
Uiteraard kunt u gerust even binnen lopen in groep 7 om kennis met hem
te maken. Op de volgende pagina stelt hij zich graag aan u voor.

Hallo, ik ben René Stok, 24 jaar en woon in Cuijk.
Na de kerstvakantie zal ik elke donderdag en
vrijdag les gaan geven aan groep 7 van De
Zevensprong.
In mijn vrije tijd ben ik graag sportief bezig. Ik
voetbal bij VCA in St. Agatha en daarnaast
doe ik aan hardlopen en fitness.
Verder kijk ik graag naar films en series. Ook
houd ik van het maken van verre reizen.
Het mooie aan het onderwijs vind ik dat je de
kinderen verder kunt helpen in hun
ontwikkeling, zowel sociaal als cognitief.
Daarbij vind ik een positieve benadering en
een gezonde dosis humor belangrijk.

Hoera! De Nationale Voorleesdagen gaan
weer van start!
Van woensdag 22 januari tot
en met zaterdag 1 februari
2020 zijn De Nationale
Voorleesdagen. De dagen
waarop in bibliotheken,
kinderdagopvang, scholen en
boekwinkels nóg meer
aandacht is voor voorlezen
aan kinderen tot zes jaar.
Baby’s, peuters en kleuters die door hun ouders worden voorgelezen,
ontwikkelen een voorsprong in hun taalontwikkeling. Van de kinderen die
niet worden voorgelezen heeft 30% voldoende woordenschat voor een
goede start op school. Van de peuters en kleuters die wel geregeld zijn
voorgelezen heeft bijna 70% voldoende woordenschat.
Via het voorlezen ontwikkelen kinderen naast een goede woordenschat
ook hun mondelinge taalvaardigheid en maken zij kennis met ‘boekentaal’,
taal die afwijkt van de dagelijkse omgangstaal. Niet alleen draagt het rijke,
veelzijdige en complexe taalgebruik in boeken bij aan de effecten van
voorlezen op de taalontwikkeling, ook de gesprekken die ouders met hun
kinderen voeren tijdens het voorlezen werken stimulerend. Het is
belangrijk om kinderen vanaf jongs af aan te laten ervaren hoe leuk
voorlezen is.
Ook op de Zevensprong besteden we tijdens deze dagen extra aandacht
aan voorlezen. Lijkt het u als ouder/verzorger, opa of oma leuk om te
komen voorlezen in een groep? Graag! Meld dit dan bij de leerkracht van
uw kind.

Voorleeswedstrijd
Op 12 februari mag Elena van den Bosch (groep 7) in de schouwburg van
Cuijk onze school vertegenwoordigen. Ze gaat haar best doen om
voorleeskampioen van Cuijk te worden.
We wensen haar alvast heel veel succes!

MR
Vanuit de MedezegerschapsRaad willen we u graag op de hoogte houden
van de stand van zaken en waar we ons mee bezig houden. In het kader
van " een fijne school maken we samen" willen we graag meer inzicht
geven en zichtbaar zijn. Vandaar dat we hebben besloten om u regelmatig
op de hoogte te houden, daarvoor maken we onder andere gebruik van
De Boemerang.
Wat is de MR?
De MedezegerschapsRaad bestaat uit 2 leerkrachten en 3 ouders. Samen
kijken we naar het beleid wat de school voert. Hierin hebben we
verschillende rechten. Over sommige zaken mogen we meebeslissen,
over andere zaken geven we advies en ook komen we zelf met vragen en
initiatieven. De MR is er namens het team en de ouders (en natuurlijk hun
kinderen).
De oudergeleding van de MR bestaat Dennis Bleeck, Sandra Driezen en
Heike Veldpaus. De leerkrachten geleding bestaat uit Daphne van
Rijnsoever en Heidi Bertens. Véronique van Veldhoven neemt vanuit haar
rol als directeur deel aan de MR.
Schoolplan en schoolgids:
Afgelopen maanden zijn we als MR vooral bezig geweest met het nieuwe
schoolplan en de schoolgids. Het schoolplan hebben we ter goedkeuring
aangeboden gekregen van onze directeur. We hebben het met veel
enthousiasme ontvangen, gelezen en besproken. Daarna hebben we er
onze goedkeuring aan gegeven. De doelen zijn helder geformuleerd. Het
is weliswaar een ambitieus plan waarvan wij als MR het volste vertrouwen
hebben dat dit plan goed uitgevoerd wordt.
Ouderbetrokkenheid:
Ouderbetrokkenheid vindt de MR een belangrijk punt en dit wordt
regelmatig besproken. We vinden het fijn dat we signalen mogen
ontvangen van u als ouder als er zaken zijn die u graag bespreekbaar wilt
maken in de MR.

Parkeren:
We zien en krijgen ook signalen van ouders dat het parkeren de nodige
aandacht nodig heeft. Dit is ook al meerdere keren aangeven in De
Boemerang. Wij als MR maken ons hier ook zorgen over. We willen
dan ook als MR graag aangeven om de regels omtrent parkeren te
respecteren. Het gaat tenslotte ook om de veiligheid van u en uw kinderen.
Alle notulen van elke MR vergadering staat op schoudercom onder het
kopje documenten.
De MR wenst u een gelukkig nieuwjaar!

Luizenpluizen
Na iedere schoolvakantie vindt er hoofdluiscontrole plaats bij al onze
kinderen. Als er luizen gevonden worden bij een kind in de klas tijdens
deze preventieve controle, worden alle ouders van de betreffende klas en
alle leerkrachten van onze school daarvan op de hoogte gebracht. Mocht u
zelf bij u kind hoofdluis gevonden hebben dan graag direct melden bij uw
eigen leerkracht. Om dit vervelende beestje zo veel mogelijk te weren in
de school vindt u hieronder een stappenplan:
Hoofdluis stappenplan:
A. Haren controleren op hoofdluis en neten.
(Achter de oren, in de nek of onder de pony zitten ze het liefst).
B. Iedereen uit het gezin tegelijk behandelen, laat er geen tijd tussen
zitten.
C. Er zijn drie manieren om het aan te pakken. Ons dringende advies is
om voor optie 3 te kiezen:
1. Iedere dag de natte haren met crèmespoeling erin met een
speciale netenkam intensief kammen, twee weken lang.
2. Gebruik anti-luisshampoo waarin het middel dimeticon zit
(verkrijgbaar bij drogist of apotheek), herhaal dit na een aantal
dagen.
3. Combinatie tussen 1 en 2: anti-luizenshampoo en kammen
met een netenkam.
D. Controleer dagelijks op hoofdluis na behandeling.
E. Eén behandeling duurt twee weken: twee weken lang met een
netenkam de haren kammen en behandelen met shampoo.
Let op: mayonaise, citroensap of azijn in het haar smeren helpt niet.

Wist u dat we nog steeds druk op zoek zijn naar vrijwilligers die willen
helpen?! We staan te springen om aanmeldingen hiertoe. Als u na een
volgende vakantie wil komen helpen om samen snel en efficiënt deze klus
te klaren meldt u dan aan bij onze collega Trudy Soer.
Ik wil graag meteen van deze gelegenheid
gebruik maken om onze vaste vrijwilliger
hiertoe hartelijk te danken!

Samen kom je verder
Opvoeden en opgroeien

Internetgebruik, hoe houd ik
een oogje in het zeil?
Kinderen die twee jaar oud zijn, hebben tegenwoordig al feilloos door
hoe een tablet werkt. Ook op school is de computer niet meer weg te
denken. Maar naast plezier brengt die digitale wereld ook risico’s met
zich mee. Gelukkig zijn er verschillende manieren om de vinger aan
de pols te houden.
Cyberpesten, catfishing, privacyschending of grooming. Zaken waarmee
kinderen zomaar geconfronteerd kunnen worden, wanneer ze op een
verkeerde link klikken. Zorg daarom dat jouw zoon of dochter altijd kan
surfen in een veilige en positieve omgeving.
Kidsmodus
Op telefoons en tablets is het mogelijk om ‘ouderlijk toezicht’ of
‘kidsmodus’ in te stellen. Hiermee kun je bepaalde websites blokkeren of
alleen bepaalde apps toestaan. Kijkt je kind graag filmpjes? Installeer dan
YouTube Kids. En wil je zoon of dochter iets opzoeken, bijvoorbeeld voor
een werkstuk? Stel SafeSearch in bij Google, dan worden alleen resultaten
zonder geweld, seks of grof taalgebruik getoond. Of laat je kind een
kinderzoekmachine gebruiken, zoals www.koekeltjes.nl. Check ook
regelmatig de browsergeschiedenis en vergrendel de mappen en apps die
niet voor je kind bedoeld zijn.
Vragen uit nieuwsgierigheid
Het allerbelangrijkste? Blijf praten met je kind. Bespreek wat online wel en
niet kan, en maak duidelijk dat het alles tegen jou kan zeggen. Stel vragen
uit interesse, niet uit wantrouwen of angst. Natuurlijk kun je vragen of je
kind weleens wat vervelends tegenkomt op internet, maar leg hier niet de
nadruk op.
Vragen staat vrij!
Heb je vragen over internetgebruik? Of andere vragen over opgroeien?
Stel ze aan het CJG via 0485 - 39 66 66 of info@cjglandvancuijk.nl.

Belangrijke data schooljaar 2019-2020:
17 januari
21 januari
22 januari
In de week van 27 jan
In de week van 27 jan
31 januari

weeksluiting
oudervereniging
ouderpanel avond
iXperium voor de groepen 1 t/m 8
Mediawijsheid
open inloop, prins- en prinsesverkiezing
weeksluiting

5 februari
14 februari
17 en 20 feb
24 t/m 28 februari
3 maart

school versieren voor carnaval
rapport
ouder-kind gesprekken
carnavalsvakantie
hoofdluiscontrole

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

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

24 aug

start schooljaar 2020-2021

