02, November 2020
Beste lezers,
In deze nieuwsbrief leest u van alles over de decembermaand,
de kinderraad, een groepstraining, gezonde lunchtrommels en
nog veel meer. Weet u dat er ook een leuk nieuwtje van één
van de juffen in staat…..
Nieuwsgierig geworden? Ik wens u veel Boemerang leesplezier!
Met vriendelijke groet,
Véronique van Veldhoven

Vol verwachting klopt ons hart…
Sinterklaas is weer in het land. Een spannende
én leuke tijd voor de kinderen.
Op 4 december zal de sint naar ons IKC komen
om corona-proof sinterklaas te vieren. Hij komt
verlaat aan op 4 december bij onze school zodat alle ouders de
tijd hebben om naar huis te gaan en sint veilig de school kan
bereiken. Uiteraard kunt u op de nodige foto’s en filmpjes via
SchouderCom rekenen.

In verwachting
Heeft u al een klein baby buikje gespot
onder de juffen…? Juf Janneke is in blijde
verwachting!
Ze verwacht haar kindje in het voorjaar.
We wensen Janneke een voorspoedige en
onbezorgde zwangerschap toe!

Groepstraining groep 7
Op De Zevensprong vinden we het belangrijk dat kinderen een
zo prettig mogelijke schooltijd hebben. In groep 7 vindt er
momenteel een groepstraining plaats. We hopen dat deze
groepstraining een verdere bijdrage levert aan een positief en
prettig (werk)klimaat in de groep.

Lunchtrommels
Wij helpen graag mee om uw kind gezond op te laten groeien.
Gezonde voeding is daar een belangrijk onderdeel van. We zien
echter steeds meer ongezonde dingen in de broodtrommels
verschijnen. We verzoeken u om de broodtrommel van uw kind
van gezonde voeding te voorzien.
Wist u dat u ook met gezonde voeding een feestje kan maken
van de broodtrommel van uw kind?!

De kinderraad
Het project vanuit De Kiwanisclub van vorig jaar is vanwege
corona nog niet ten einde. We hebben de mogelijkheid
aangegrepen om de kinderraad van vorig jaar en de huidige
kinderraad daarin te laten samenwerken. Ze zijn samen druk
bezig met het maken van ontwerpen voor de prullenbakken op
het beweegpark…. We zijn heel benieuwd naar het
eindresultaat. We houden u natuurlijk op de hoogte!
Vanwege de deelname aan dit project
hebben we een bedrag gekregen wat
we in samenspraak met de
kinderen besteed hebben
aan gezelschapsspelletjes.
Onze spelletjeskast is dan ook weer
helemaal vol en voorzien van de
nieuwste (ouderwetse) spellen.

Contact met de leerkracht
Omdat alles anders is dan anders vanwege corona nodigen we
u hierbij extra van harte uit om al uw vragen aan de
leerkrachten te stellen. Schroom niet, het is voor iedereen een
bijzondere tijd.

Op de Blogs in SchouderCom vindt u de foto’s en filmpjes van
de kinderen in de klas of bijvoorbeeld van de weeksluiting.

Hulpouders
Aan het begin van het schooljaar hebben zich een aantal
ouders opgegeven om te komen helpen met allerlei activiteiten
zoals bijvoorbeeld met de bieb op school. We zijn heel blij met
uw aangeboden hulp!
We hopen later dit schooljaar of zo mogelijk volgend schooljaar
weer gebruik te kunnen maken van uw hulp.

Verkeersveiligheid rondom de school
Als het mogelijk is verzoeken we u te voet of op
de fiets naar school te komen. Komt u met de
auto het dringende verzoek om u aan alle
verkeersregels te houden.

Ho, Ho, Ho……. Kerst
Uiteraard vieren we ook dit jaar ‘gewoon’ kerst op De
Zevensprong. Helaas is ‘gewoon’ toch wel anders dan ‘gewoon’
maar overslaan doen we het zeker niet!
De laatste vrijdag voor de kerstvakantie zal in het teken staan
van de kerstviering; groep 8 zal een kerstmusical opvoeren, er
zal een kerstlunch zijn en
allerlei andere gezellige
kerstactiviteiten.
De kerstwerkgroep zal u op
een later moment van
verdere details voorzien.

Bijlage:
Informatie vanuit het CJG; spannende feestdagen

Jaarplanning:
7 dec
14 -18 dec
18 dec
19 dec – 3 jan
5 jan
11 jan
15 jan
22 jan

MR
week van het katholiek onderwijs
kerst op De Zevensprong
kerstvakantie
hoofdluiscontrole
oudervereniging
weeksluiting
studiedag

15 feb – 19 feb
2 – 6 apr
3 – 14 mei
24 mei
25 mei
25 juni
19 juli

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

