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Beste ouders/verzorgers,
In de Boemerang delen we algemeen schoolnieuws en mededelingen die voor
alle ouders/verzorgers van belang zijn. In deze Boemerang komen de volgende
onderwerpen aan de orde:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Voorwoord van Riemer Kramer
Voor alle leerlingen in groep 8
Twee nieuwe leerlingen stellen zich voor
Juf Brechje neemt afscheid
Nieuwe leraren stellen zich voor
Nieuws uit de MR
Nieuws uit Stuurgroep School en Ouders
Belangrijke data nieuwe schooljaar

Wij wensen jullie veel leesplezier.
Werkgroep Boemerang
Voorwoord van Riemer Kramer
Beste ouders/verzorgers, lieve lezers,
Het schooljaar is voorbij. Het is vakantie.
Een schooljaar dat ons allemaal nog heel lang bij zal blijven. Online-onderwijs,
een complete schoollockdown, mondkapjes en spatschermen, noodopvang… Het
werd bijna ‘gewoon’, maar het was natuurlijk een bizarre situatie.
En ondanks dat alles, zijn we er met z’n allen toch in geslaagd het schooljaar
goed af te ronden. Daar hebben wij ons als team voor ingespannen, maar u
heeft er thuis ook heel hard uw best voor moeten doen. Thuisonderwijs,
begeleiding van de kinderen terwijl u ook voor uw werk aan de slag moet
….spanning en stress vanwege ziekte of erger in de familie, het was geen
eenvoudige opgave en soms viel het echt behoorlijk tegen. We hebben veel
respect en waardering voor de manier waarop u meegeholpen heeft het
onderwijs toch door te kunnen laten gaan.
Ondanks alle heel bijzondere omstandigheden, en dus zeker ook door uw
medewerking, is het ons gelukt en kunnen we het schooljaar afronden. Namens
het hele team wil ik al die ‘thuis-meesters-en-juffen’ nog een keer hartelijk
bedanken voor alle steun. Ook wil ik iedereen bedanken voor het begrip voor
de bijzondere maatregelen en niet-populaire maatregelen die we soms
moesten treffen. Zonder die ouderbetrokkenheid was het nog een veel
moeilijker schooljaar geworden.
Al dan niet coronagerelateerde hebben we op De Zevensprong ook te maken
gehad met behoorlijk veel uitval door ziekte in dit schooljaar. Gelukkig zijn de
meeste collega’s weer helemaal hersteld en fit en hebben we goede hoop dat

het team na de zomervakantie weer snel helemaal op sterkte zal zijn. In ieder
geval gaat het de goede kant uit en hebben we op de plekken waar nog
vervanging nodig is, goede mensen kunnen inzetten.
We hebben er zelfs twee nieuwe collega‘s bij:
In groep 1 / 2 komt naast Marjolein, Inge Kuijpers het team versterken. Zij
komt in de plaats van Brechje ten Haaf. Brechje heeft, zoals u al weet, een
nieuwe uitdaging gevonden in Uden. Inge stelt zich verderop in deze
Boemerang aan u voor.
Naast Naomi zal Henriëtte Lucassen één dag in de week de groep jongste
kinderen begeleiden. Henriëtte was misschien bij een aantal van u al bekend,
omdat ze het afgelopen jaar extra ondersteuning aan een aantal leerlingen
gaf. Maar nu staat ze dus een hele dag voor de groep en is ze een echte
Zevensprong-collega geworden. Ook Henriëtte stelt zich in deze Boemerang
kort aan u voor.
En ‘last but not least’: juf Sylvia blijft. Zij gaat met de huidige groep 7 mee
naar groep 8. En ook al is zij er vanwege langdurige vervanging, ook Sylvia
hoort zeker bij het team in schooljaar 2021-2022.
We hebben het wat dat betreft dus goed voor mekaar het komend jaar, maar
natuurlijk hopen we dat Veronique en Daphne ook weer snel beter zullen
worden en hun plek op De Zevenspong terug zullen vinden.
Nu is het bijna vakantie en schakelen we eventjes af. Ik weet zeker dat alle
collega’s aan het eind van dit heel bijzondere schooljaar erg uitkijken naar een
paar weken vakantie. Voor u thuis zal dat vast en zeker ook gelden en ik wens
u dan ook namens het hele team toe:
Geniet van de zomer, geniet van een mondkapjes-vrije vakantie en laten we
ervan uitgaan dat we na de vrije dagen een gewoon en fijn schooljaar met
elkaar kunnen beginnen.
Riemer

Zeven sprongen gemaakt?
Voor alle leerlingen in groep 8
Jullie gaan er vandoor. Het zit erop. Je schooltijd op De Zevenspong is voorbij.
Dat voelt voor ons best gek en voor jullie vast ook. Acht jaren is best een hele
lange tijd. Voor de meesten van jullie geldt dat je als kleuter al bij ons bent
gekomen. Kun je je het nog herinneren hoe het was om in de bouwhoek te
spelen? Weet je nog dat je soms bij juf op schoot in de kring zat? Weet je nog
dat je voor de eerste keer een werkje mocht kiezen? Hoe je op het schoolplein

viel en van meneer Jerry een pleister op je knie kreeg en een troostend woord?
Weet je nog dat allereerste schoolreisje?
Jeetje, wat is dat lang geleden. Kijk nu eens in de spiegel? Wat een groot
verschil zeg!
We hebben geprobeerd om samen met jullie een paar sprongen naar de
toekomst te maken. We hebben je geleerd hoe je moet rekenen en wat
begrijpend lezen is; we hebben samen met je die lastige spellingsregels van de
Nederlandse taal geoefend, we hebben je Citotoetsen laten maken en je
geholpen met moeilijke opdrachten van aardrijkskunde en geschiedenis… Je
mocht bij ons uithuilen als je ruzie had op het schoolplein en we hebben met je
besproken hoe je daarna weer goede vrienden kunt worden met elkaar. We
hebben gelachen, plezier gemaakt en zo zijn we zijn samen met jullie van
groep 1 naar groep 2, naar groep 3,4.5,6,7 en 8 gesprongen. Zeven sprongen
hebben we gemaakt. Met z’n allen en samen met je ouders hebben we ons best
gedaan om jou een basis te geven voor die grote achtste sprong: de spong
naar het voortgezet onderwijs.
Wij hebben van al die jaren samen met jou genoten, want dat is waarom we
meester of juf zijn geworden.
Namens het hele Zevenspong-team wens ik jullie daar heel veel succes bij en
vooral ook veel plezier.
“Spring naar de toekomst!”
Meester Riemer
Welkom op school!
Ieder jaar mogen we weer nieuwe kinderen ontvangen op De Zevensprong.
Vaak zijn het kleuters, die vol spanning aan de “grote school” beginnen. Soms
hebben we ook in de hogere klassen nieuwe leerlingen. Enige tijd geleden zijn
er twee nieuwe leerlingen gestart in groep 3 en 6, ze vertellen graag zelf aan
jullie hoe ze dit ervaren hebben! Het woord is aan Elif en Mustafa.
Elif Pekmezci, groep 6:
Hoelang zit je al op De Zevensprong?
Na de meivakantie ben ik op De Zevensprong
begonnen.
Wat vind je het leukste aan De Zevensprong?
Alles!
Wat vind je minder leuk?
Er is weinig wat ik niet leuk vind.

Wat is het grote verschil tussen De Zevensprong en jouw vorige school?
Rekenen vond ik bij de andere school niet zo leuk, maar op De Zevensprong
wel.
Mustafa Bekmezci, groep 3:
Hoelang zit je al op De Zevensprong?
Na de meivakantie ben ik op De Zevensprong begonnen.
Wat vind je het leukste aan De Zevensprong?
Dat ik veel vriendjes en vriendinnetjes heb gemaakt!
Wat vind je minder leuk?
Als kinderen vervelend doen tegen mij.
Wat is het grote verschil tussen De Zevensprong en jouw vorige school?
Dat De Zevensprong samen met een andere school in het gebouw zit. Dat had
ik niet op mijn vorige school.
Afscheid van juf Brechje
Volgend schooljaar ga ik werken op basisschool Marimba in Uden. Zelf woon ik
in Uden, daarom heb ik voor een nieuwe uitdaging gekozen. Daar ga ik
lesgeven aan groep 4. Ik heb er veel zin in.
Ik heb het erg fijn gehad op basisschool De Zevensprong. In verschillende
groepen heb ik met veel plezier les gegeven.
Ik wens jullie allemaal alvast een fijne vakantie en veel plezier volgend
schooljaar.
Groetjes juf Brechje
Nieuwe leraren stellen zich voor
Hallo allemaal,
Mijn naam is Sylvia Gerrits.
Misschien weten sommigen al wie ik ben, want ik heb
de afgelopen maanden juffrouw Daphne vervangen
in groep 7. Ik heb het super naar mijn zin op De
Zevensprong.
Ik heb ook meteen ‘ja’ gezegd, toen ze vroegen of ik
komend schooljaar de juf wil zijn in groep 8.
Door alle coronabeperkingen hebben de meeste van
jullie nog niet echt kennis met mij kunnen maken, dus
zal ik hier wat meer over mezelf vertellen.
Samen met mijn man woon ik al ruim 25 jaar in
Siebengewald op een boerderij. We hebben twee

zoons, Tom en Luuk. Verder is het bij ons ook een gezellige beestenboel met
een hond, een kat, 2 geitjes, 4 ganzen, heel veel kippen en koeien.
Werken in het onderwijs is al vele jaren mijn passie en verder besteed ik mijn
vrije tijd graag aan fietsen, knutselen, lezen en met vrienden en familie
samenzijn.
Ik heb er veel zin in om nog een jaar op De Zevensprong te blijven en met deze
groep mee over te gaan. Maar eerst genieten van de zomervakantie en dan
op naar groep 8!
Sylvia
Ik ben Henriëtte Lucassen.
Het komende schooljaar ga ik elke
woensdag werken in groep 1/2 N.
Ik ken al heel veel kinderen op De
Zevensprong, daar ik afgelopen
schooljaar elke maandag en
woensdag kinderen heb mogen
begeleiden in groep 1 t/m 4.
Ik woon in Wanroij, samen met mijn
man.
We hebben 5 volwassen kinderen en
2 kleinkinderen van 7 en 1 jaar oud.
Ruim 40 jaar geleden ben ik gestart als
juf op kleuterschool Bambino in CuijkNoord. Daarna op basisschool
Parkzicht, wat later de Regenboog werd. In diverse groepen heb ik daar
lesgegeven, maar vooral bij de kleuters.
In 2006 ben ik in de invalpool gestart, waardoor het werk heel afwisselend
werd. Veel scholen in het Land van Cuijk heb ik gezien, variërend van 1 dag tot
een heel schooljaar. Nu ik mijn onderwijscarrière wil gaan afbouwen, vind ik het
een mooie kans om het komende schooljaar in een vaste groep te staan.
Ik heb het op De Zevensprong erg naar mijn zin en hoop op een fijn schooljaar
samen met jullie allen!
Hallo kinderen, ouders/ verzorgers van
basisschool De Zevensprong.
Vanaf het nieuwe schooljaar kunnen jullie mij
zien rondlopen op jullie school.
Mijn naam is Inge Kuijpers-Kuenen en ik zal
samen met juf Marjolein gaan werken in groep
1/2. Ik heb heel veel zin om deze (voor mij ook
spannende) stap te gaan maken. Een nieuw
team, nieuwe kinderen, nieuwe ouders dus een
hele nieuwe uitdaging. Maar wel in het
onderwijs en wel in een kleutergroep want
daar ligt mijn passie.

De afgelopen 30 jaar heb ik gewerkt in groep 1/2 op een basisschool in
Nijmegen en nu kreeg ik de kans om te werken in Cuijk; het dorp waar ik al
mijn hele leven woon. Mijn jeugd was in het centrum en nu woon ik met mijn man
en kinderen in de Heeswijkse Kampen.
In mijn vrije tijd ga ik graag een stukje fietsen of wandelen, houd ik van lezen,
maar ook een avond theater of lunchen met vriendinnen vind ik erg leuk.
Alvast een hele fijne zomervakantie allemaal en ik hoop jullie daarna in het
nieuwe schooljaar persoonlijk te ontmoeten.
Groetjes Inge

Nieuws uit de MR
Door corona was dit een zeer turbulent schooljaar waarin de MR alleen maar
digitaal vergaderd heeft. De afgelopen vergadering ging voornamelijk over
de formatie en vorming van de nieuwe groepen. Als MR hebben we
goedkeuring gegeven aan de vorming van 7 groepen, waarmee we erg blij
zijn. Ook hebben we in overleg met Riemer besloten om de klassenindeling zo
snel mogelijk bekend te maken, ook al was het voor een paar groepen nog niet
duidelijk welke leerkracht er zou komen, of welk kind in welke klas kwam
(groep 4/5 en 5/6).
Zoals jullie hebben kunnen lezen, gaan Dennis en Sandra de MR verlaten na hun
termijn van 3 jaar. Ze hebben deze taak met veel plezier gedaan, maar vinden
het fijn om het stokje over te dragen aan Lineke en Nynke die samen met Heike,
Heidi en Daphne vanaf volgend schooljaar de MR zullen vormen. Langs deze
weg willen wij Dennis en Sandra nogmaals hartelijk bedanken voor hun inzet.
Bedankt!
Tenslotte wensen wij jullie alvast een hele fijne vakantie toe.
Daphne van Rijnsoever, Dennis Bleeck, Heidi Bertisen, Heike Veldpaus en
Sandra Drieszen
Oproep
Voor het nieuwe schooljaar is de MR op zoek naar een notulist. Je hoeft tijdens
het MR overleg niet mee te praten, maar alleen te notuleren. Zo kunnen de MRleden zich richten op het inhoudelijk bespreken van de punten. Ben je goed in
notuleren of wil je dat worden én wil je de MR op deze manier ondersteunen,
neem dan contact met ze op via Schoudercom of in levenden lijve bij school.
Stuurgroep School en Ouders
Ook de stuurgroep School en Ouders wil op de valreep wat met jullie delen.
Op de eerste plaats willen wij iedereen hartelijk danken voor dit (wederom)
bijzondere schooljaar. Met name tijdens de laatste ouderpanelavond hebben

we gezien dat er een enorme saamhorigheid bestaat op De Zevensprong en
dat we met elkaar ver kunnen komen. Noteer alvast voor komend schooljaar 11
oktober in je agenda. Dan staat er weer een ouderpanelavond gepland met
een superleuk en vooral zinvol thema. Daar wil je bij zijn!
Via deze weg willen we Kinga Dabrowska, die 8 jaar deel heeft uitgemaakt
van onze stuurgroep, hartelijk danken voor haar inzet en haar waardevolle
inbreng. We gaan haar zeker missen! Met het vertrek van Kinga hebben we
“vacatureruimte”. Denk er alvast over na of je graag onderdeel uit wilt maken
van de stuurgroep School en Ouders. Na de vakantie sturen we een bericht
waarin we uitleggen wat we doen, zodat ook ouders van 'nieuwe' kleuters de
mogelijkheid hebben te reageren.
Wij wensen jullie een fijne, zonnige zomervakantie!
Lineke Wellens, Kinga Dabrowska, Monique Janssen, Thea Burgers-Hendriks,
Trudy Soer, Naomi Pluk en Daphne van Rijnsoever
Stuurgroep School en Ouders
Belangrijke data nieuwe schooljaar
30 augustus
30 augustus
6 september

-

7 t/m 10 september
10 t/m 14 september
20 september
17 september
6 t/m 17 oktober
8 oktober
11 oktober
14 oktober

-

18 en 21 oktober
19 oktober
22 oktober
25 t/m 29 oktober
8 november

-

Start nieuwe schooljaar
Luizencontrole
Algemene informatieavond en kennismaking
in de nieuwe groepen voor ouders
Avondvierdaagse in Cuijk
Cuijkse Kermis
MR-vergadering
Weeksluiting (13:00 – 14:00 uur)
Kinderboekenweek
Weeksluiting (13:00 – 14:00 uur)
Ouderpanelavond
Kinderen zijn vrij (de leraren hebben
Optimusdag als team/stichting)
Ouder-kind-gesprekken
Studiedag
Weeksluiting (13:00 – 14:00 uur)
Herfstvakantie
MR-vergadering

