05, 4 maart 2020
Beste lezers,
We hopen dat eenieder een fijne voorjaarsvakantie heeft gehad. Hierbij
ontvangt u een Boemerang boordevol nieuwe informatie. Veel leesplezier!
Véronique van Veldhoven
Directeur basisschool De Zevensprong

Open inloop op vrijdag 20 maart
Wij – Team De Zevensprong - zijn super trots op
onze school. Als je ergens trots op bent dan wil je dat
graag delen en laten zien aan anderen. Niet alleen
delen we onze trots graag met huidige leerlingen en
ouders maar ook willen we ons verhaal graag
vertellen aan toekomstige leerlingen en hun ouders.
Daarom organiseren we op vrijdag 20 maart een
Open Inloop. Alle potentiele geïnteresseerde zijn de
hele dag welkom en natuurlijk van harte uitgenodigd
om tijdens onze weeksluiting te komen kijken. We
vragen u om uw vrienden, buren, kennissen en familieleden met jonge
kinderen hierop te attenderen. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!
Mocht u zelf nog een zoon of dochter ofwel een broertje of zusje van één
van onze leerlingen hebben die in het komende schooljaar 4 jaar wordt….
van harte welkom op De Zevensprong! We willen u verzoeken om zo snel
mogelijk aan te melden zodat we zicht krijgen op de formatie van het
komende schooljaar. Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar bij meneer Jerry
of bij Véronique.

Jaarplan
In de vorige Boemerang
informeerde we u over het nieuwe
schoolplan en de schoolgids. Op
de website is het jaarplan 20192020 daar aan toegevoegd onder
het kopje onze school –
schoolplan en jaarplan. Mochten
er vragen over zijn bent u van
harte welkom om ze te stellen!

Carnaval
Niet alleen een super spannende weeksluitingrace om tot prins, prinses en adjudant gekozen te
worden maar ook een carnavalsdag vol
activiteiten: modeshow, spelletjes, broodje knak
en een weeksluiting met bezoek van de jonge
Nölers uit Kuuk.
Mede namens prins Jasper, prinses Colijn, adjudant Raaf en de Raad van
Zeven kunnen we terugkijken op een fantastische feest. De kinderen
hebben genoten van een gezellig dag.
Dank voor alle hulp van ouders rondom het carnavalsfeest, zonder jullie is
het onmogelijk om zo’n plezierige en succesvolle dag te kunnen
organiseren.

Boeken
Tijdens de weeksluiting van 17 januari
is iedere klas van de hele school
verrast met een boekenpakket. En het
is niet alleen bij één pakket per klas
gebleven, we hebben daarna nog meer
pakketten mogen ontvangen. In de
klassen wordt er gretig gelezen uit deze
populaire boeken. Soms lezen groepjes
kinderen samen uit hetzelfde boek of
wordt er over nagepraat. De boeken
zijn enorm populair en dragen bij aan
het verhogen van het leesplezier. We
willen via deze weg nogmaals Moniek
Janssen en de Total hartelijk danken.

Schoolreis
LET OP: de datum van het schoolreisje is verplaatst van woensdag 17 juni
naar dinsdag 16 juni 2020. We gaan met de hele school naar
dezelfde locatie waar de kinderen zich zowel buiten als binnen zich
kunnen vermaken. Er zal vanuit de schoolreiscommissie nog informatie
komen met daarin het verzoek of er ouders zijn die zouden willen rijden en
ouders die groepjes kinderen willen begeleiden op deze dag. Overige
praktische zaken zullen eveneens vanuit de schoolreiscommissie
gecommuniceerd worden. Voor nu alvast: alle kinderen worden op 16 juni
‘gewoon’ om 8.30 op school verwacht.

Voorleeswedstrijd
Namens De Zevensprong heeft Elena van de Bosch (groep 7)
deelgenomen aan de voorleeswedstrijd. Een spannende maar vooral
leuke ervaring!

Kinderraad
De kinderraad is een leuke, enthousiaste groep
kinderen die namens de hele school meedenkt over
allerlei schoolsezaken, samen met de directeur. De
kinderen in de kinderraad vertegenwoordigen hun
klas. Ze komen met goede, leuke en vernieuwende
ideeën. Alle kinderen van de kinderraad hebben een
stukje tekst geschreven over hoe het is om in de
kinderraad van De Zevensprong te zitten.
Nieuwsgierig? Kijk eens op de website onder het
kopje school – kinderraad.
De kinderraad is nog in gespannen afwachting over
het resultaat van hun deelname aan het project van
de Kiwanis-club. We houden ook u daarvan graag
op de hoogte.

Parkeren
In eerdere Boemerangs vond u al informatie over het parkeren. We willen
u nogmaals attenderen:

De wet zegt:
- Binnen 5 meter voor of na een bocht mag u niet parkeren
- Binnen 5 meter voor of na een zebrapad mag u niet parkeren
Ook bij slechte weersomstandigheden vragen we u ook te parkeren in de
daartoe bestemde vakken. We zijn allemaal samen verantwoordelijk voor

een goede doorstroom van het verkeer en de veiligheid van al onze
kinderen.
We verzoeken u vriendelijk doch dringend de wettelijke regels te volgen.
Als u zich allen houdt aan deze regels zal dit de doorgang bespoedigen en
de veiligheid verhogen. We zijn allemaal samen verantwoordelijk voor een
goede doorstroom van het verkeer en de veiligheid van al onze kinderen.

Bijlagen
In deze Boemerang is er niet enkel informatie in De Boemerang zelf te
vinden maar is er ook verschillende informatie in de bijlage te vinden:
-

Informatie over Optimus
Informatie vanuit Optimus over het Coronavirus

-

Informatie Maasheggen vlechten
Informatie vanuit het Doehuis
Informatie vanuit het CJG over rouwverwerking

Belangrijke data schooljaar 2019-2020:
3 maart
16 maart
18 maart
19 maart
24 maart
25 maart
26 maart
31 maart
2 april
9 april
9 april
10 april
13 april
14 april
15 april
16 april
17 april
20 april t/m 5 mei
6 mei

hoofdluiscontrole
koffie uurtje groep 4
koffie uurtje groep 3
koffie uurtje groep 1/2
koffie uurtje groep 5
koffie uurtje groep 6
koffie uurtje groep 7
koffie uurtje groep 8
fietsexamen groep 7/8
Paasontbijt
weeksluiting
goede vrijdag, studiedag
tweede paasdag, kinderen vrij
oudervereniging
eindtoets groep 8
eindtoets groep 8
koningsspelen
meivakantie
hoofdluiscontrole

21 mei
22 mei
1 juni
2 juni
26 juni
1 en 2 juli
8 juli
10 juli

vrij; hemelvaart
vrij
vrij; tweede pinksterdag
studiedag
studiedag
slotdag
stoeltjes draaien en afscheid groep 8
laatste schooldag

24 aug

start schooljaar 2020-2021

