01, 24 september 2020
Beste lezers,
Het is weer zover, de eerste Boemerang van schooljaar 20202021.
We wensen u veel leesplezier!

Kamp groep 8
Afgelopen woensdag zijn de kinderen van groep
8 uitgezwaaid door De Zevensprong kinderen
om naar het kamp te gaan. Een leuk en gezellig
moment. Veel plezier nog groep 8!

Speeltoestel
Vanaf de zomervakantie
zijn we een mooi nieuw
speeltoestel rijker! De
kinderen maken er
veelvuldig gebruik van. Niet
alleen tijdens de pauzes
maar ook alvorens ze het
gebouw binnen komen of er
weer uit gaan klimmen ze
via het toestel naar de
poort. Niet alleen een fraai
gezicht maar bovenal verhoogd speelplezier.

Weeksluiting
De eerste weeksluiting van het schooljaar zit er alweer op.
Heeft u ook al op de blogs gekeken naar alle mooie stukjes van
de klassen?! We kijken alweer uit naar de
weeksluiting van de volgende week
die onder andere in het teken van
De Kinderboekenweek zal staan, zie
ook de bijlage voor extra informatie hiertoe.

Ouderraad
We zijn op zoek naar leden voor in onze ouderraad. Een club,
actieve betrokken mensen bij de school. Mocht u het ook leuk
vinden om betrokken te zijn bij de school en mee te helpen bij
activiteiten bent u van harte welkom. De ouderraad komt 4 keer
per jaar bij elkaar. Aanmelden kan via uw eigen leerkracht.
Mocht u ook al groepscontactouder zijn dan bent u uiteraard
ook van harte komen in de ouderraad. Als u niet deel wil nemen
in de ouderraad zelf maar wel af en toe mee wil helpen dan kunt
u reageren op de verzoeken van de ouderraad daartoe. Hulp is
van harte welkom.
Vanwege de corona situatie bekijken we per activiteit hoe we dat vormgeven, we
hanteren daarbij in ieder geval de richtlijnen van het RIVM.

Koffiebekers
Sinds de eerste weeksluiting van dit
schooljaar hebben alle leerkrachten mooie,
nieuwe Zevensprong koffiebekers. Geen
gewone beker maar een mét een deksel. De
kinderraad van het afgelopen schooljaar
bracht dit terechte punt in en is nu ten uitvoer
gekomen. We zijn erg blij met onze mooie,
veilige bekers!

Ixperium
Alle klassen van De Zevensprong hebben meegedaan aan
Ixperium. Een mooie manier om kennis te maken met ICT. Wat
een leuke opdrachten zijn er allemaal op het gebied van ICT en
wat een mogelijkheden! Iedere klas heeft zijn eigen aanbod
gehad. Kinderen waren erg enthousiast over de lessen die
gegeven zijn.

Bijlage
-

Kinderboekenweek
Kinderkledingbeurs
Corona regels kinderkledingbeurs
CJG informatie opvoeden zonder stress

Jaarplanning:
23 sept
23 sept
28 sept
29 sept
30 sept
1 okt
2 okt

kamp groep 8
start kinderpostzegels
MR
brandoefening
start kinderboekenweek
brandoefening
weeksluiting

19 – 23 okt
21 dec – 1 jan
22 jan
15 feb – 19 feb
2 – 6 apr
3 – 14 mei
24 mei
25 mei
25 juni
19 juli

herfstvakantie
kerstvakantie
studiedag
voorjaarsvakantie
Pasen, vrij
meivakantie, hemelvaart
Pinksteren, vrij
studiedag
studiedag
start zomervakantie

