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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
Nieuws uit de MR
Nieuwe gezichten op school
De vreedzame school
Stuurgroep School en Ouders
Wist je dat…
Belangrijke data
Kindmonitor 0 t/m 11 jaar
Wij wensen jullie veel leesplezier.
Werkgroep Boemerang

Voorwoord van Riemer Kramer
Beste ouders/verzorgers,
Het is oktober en de herfst is net begonnen.
We zijn alweer een maand onderweg in het nieuwe schooljaar. De
zomervakantie lijkt alweer lang geleden en de herfstvakantie is al bijna
in zicht. De tijd vliegt!
De eerste paar weken zijn voorbij en de ‘gouden weken’, waarin
iedereen extra aandacht heeft gegeven aan het proces van
groepsvorming en het pedagogisch klimaat in de klas, zijn ook voorbij.
We zijn weer ‘gesetteld’ en goed op weg in dit nieuwe schooljaar. De
sfeer is prima en iedereen heeft er weer zin in! Zeker nu de
coronamaatregelen bijna verleden tijd zijn, kijken we met de kinderen uit
naar een fijn en ‘gewoon’ schooljaar.
Ondertussen is het hoog tijd voor een nieuwe Boemerang en ik hoop dat u
die weer met veel genoegen zult lezen.
Vlak voor de vakantie en direct na de vakantie kwam er een drietal
leerlingen bij op De Zevensprong.
Alcindo Spruit, Tina Alizadeh, en Bibi-Lynn Smits: Fijn dat jullie er zijn en ik
hoop dat jullie een hele fijne schooltijd tegemoet gaan op De
Zevensprong.
Zoals iedereen inmiddels weet zal ik nog een tijdje op De
Zevensprong als interim-directeur blijven. Rond de
herfstvakantie wordt de procedure om een nieuwe
directeur te werven en te selecteren opgestart. Zolang het

nodig is, ben ik er met veel plezier voor de kinderen, hun
ouders en natuurlijk voor het team van De Zevensprong.
Mocht u vragen hebben of iets met mij willen delen, dan
maak ik daar graag tijd voor. De Zevenspong is per slot
van rekening toch ook een beetje ‘mijn school’ ondertussen.
Nieuws uit de MR
Sinds dit schooljaar ben ik lid van de MR
en mag ik jullie, de ouders,
vertegenwoordigen. Daarom wil ik mezelf
graag voorstellen, zodat jullie weten wie
ik ben. Ik ben Nynke Vrieling, getrouwd
met Hans en mamma van Tygo in groep 3
en Boaz van 3. Ik werk als
schadebehandelaar op een
verzekeringskantoor in Wijchen. Wil je
wat vragen of iets besproken hebben in
de MR? Het kan zijn dat ik je soms voorbij
sjees op de racefiets, het zal dus
makkelijker zijn om me aan te spreken op
het schoolplein. Ik ben er ’s ochtends vaak
en sowieso iedere woensdagmiddag.
Even voorstellen, nieuwe gezichten op school
Beste ouders,
Graag wil ik mij via deze weg aan jullie voorstellen.
Mijn naam is Mandy Theunissen. Ik ben 19 jaar en
woon samen met mijn ouders en zusje in Afferden. Dit
schooljaar ben ik begonnen aan de deeltijd Pabo op de
HAN in Nijmegen.
In mijn vrije tijd dans ik graag en ik vind het erg leuk om
ergens eens lekker te eten of drinken met mijn vriend of
met vriendinnen. Daarnaast werk ik, drie dagen per
week, als onderwijsassistent op basisschool De
Startbaan in Velden.
Dit schooljaar zal ik op de vrijdagen te vinden zijn in groep 1/2b, bij juf
Inge. Ik kijk er naar uit om er samen met de kinderen van groep 1/2b en
juf Inge een mooi, leuk en gezellig schooljaar van te maken!
Mochten er nog vragen zijn, mogen jullie deze altijd stellen.
Hopelijk tot snel!
Groetjes,
Juf Mandy

Beste ouders,
Mijn naam is Adrienne Schreuder. Ik ben 47 jaar
en ga komend jaar afstuderen bij de Pabo. Ik loop
dit jaar stage bij de Zevensprong. Dat doe ik bij
groepen 1/2 bij Naomi en Marjolein.
Tot nog toe gaf ik les aan schoonheidsspecialistes
en huidtherapeuten maar heb mij de afgelopen
drie jaar beziggehouden om mij om te scholen tot
docent in het basisonderwijs.
Nog even en dan hoop ik mijn diploma te halen. Ik heb er heel veel zin in
om de kleuters van deze school goed te leren kennen en zo met elkaar
veel te leren.
Hartelijke groet,
Adrienne Schreuder

Hoi, mijn naam is Astrid en ik loop dit schooljaar
stage in groep 7, bij juf Bianca. Ik volg de Pabo
deeltijd aan de HAN en zit momenteel in het
tweede studiejaar. Mijn vorige stage was in
groep 1-2, dus mijn eerste stagedag in de
bovenbouw vond ik best spannend. Maar
gelukkig heb ik een hele leuke groep en ik heb
het dan ook erg naar mijn zin!
Voordat ik aan de opleiding Pabo begon
werkte ik full time in de supply chain organisatie van een internationaal
bedrijf. Daar heb ik bijna 13 jaar gewerkt, de stap naar het
basisonderwijs is dus een hele omschakeling maar ik ben blij dat ik die
genomen heb.
Ik woon, samen met mijn man, in Wijchen. Wij hebben zelf geen kinderen,
maar we krijgen regelmatig onze neefjes en nichtjes op bezoek of te
logeren en dan bouwen we graag een feestje. In mijn vrije tijd trek ik er
graag op uit; wandelen, fietsen, weekendjes weg of reizen (wanneer het
weer kan). Ook hou ik van etentjes met familie en vrienden en van
vriendinnenuitjes zoals lunch, high tea of naar de spa.
Mochten jullie nog vragen voor mij hebben, stel ze dan gerust. Ik ben
iedere dinsdag aanwezig.
Ik wens iedereen een goed schooljaar toe!
Astrid

Hallo allemaal,
Mijn naam is Menno Gruijters, ik ben 20
jaar en woon in Boxmeer. In mijn vrije tijd
houd ik ervan om dingen te organiseren
rondom Sinterklaas en de carnaval in
Boxmeer. Ook ben ik zanger en treed ik
regelmatig op. Na mijn middelbare
school ben ik MBO-onderwijsassistent
gaan doen, en nu zit ik op de deeltijd
pabo op de HAN in Nijmegen. Ik heb
een drukke werkplanning. Op maandag,
donderdag en vrijdag werk ik als
onderwijsassistent bij SBO de Wingerd,
op woensdag volg ik zelf lessen op de
HAN en op de dinsdag kom ik stage
lopen in groep 3 bij de Zevensprong.
Ik vind het een ontzettend leuke uitdaging voor mij omdat ik vooral de
bovenbouw gewend ben. Mocht u een keer een vraag hebben dan mag u
me altijd aanspreken.
Graag tot ziens!
Menno Gruijters

Hallo allemaal!
Mijn naam is Simone Even. Ik ben 22 jaar
oud en kom oorspronkelijk uit een
kerkdorpje van Roermond. Sinds vier jaar
woon ik met veel plezier in Nijmegen. Dit
jaar zal ik mijn LIO-stage volgen in groep
8. Dit houdt in dat ik in de komende
maanden langzaam de klas over zal gaan
nemen. Ik heb erg veel zin in het komende
schooljaar en hoop iedereen gauw te
kunnen ontmoeten!

De vreedzame school
Zoals u wellicht weet werken wij op onze Zevensprong met De
Vreedzame School. Dit programma wil een bijdrage leveren aan een
positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en ‘betrokken’ burgers.
U als ouders en wij als leerkrachten hebben de taak om onze kinderen
voor te bereiden op een maatschappij, die gecompliceerd is. Een
maatschappij waarin niet alleen lezen en rekenen belangrijk zijn voor
succes, maar ook sociale vaardigheden. De Vreedzame School wil de
kinderen hierop voorbereiden. De school als een mini-maatschappij biedt
de kinderen de gelegenheid om de nodige sociale vaardigheden te
oefenen.

Met het programma van De Vreedzame School leren de
kinderen om op een positieve manier met elkaar om te
gaan. De kinderen leren op een democratische manier
beslissingen te nemen en een actieve bijdrage te leveren
aan de sfeer en de gang van zaken in de groep. Dit
bevordert niet alleen het plezier waarmee uw kinderen
naar school gaan, maar zorgt ook voor een werkklimaat
waarin veel geleerd kan worden.
Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u een kijkje
nemen op www.devreedzameschool.nl.
Stuurgroep School en Ouders
Wist je dat we op De Zevensprong een stuurgroep School en Ouders
hebben? Wij: Thea, Lineke, Monique, Trudy, Naomi en Daphne - ouders
en teamleden van De Zevensprong - houden ons bezig met het
bevorderen van ouderbetrokkenheid. Dit betekent dat wij er over
nadenken hoe jullie, de ouders/verzorgers dus, nog beter bij school en
vooral bij de schoolse ontwikkeling van jullie kinderen betrokken kunnen
worden door De Zevensprong. Dit doen we bijvoorbeeld door twee tot
drie keer per jaar een ouderpanelavond te organiseren, jaarlijks een leuk
ouderbetrokkenheidsproject te verzinnen en ideeën te opperen ten
aanzien van beleid op het gebied van ouderbetrokkenheid. Hiervoor
komen we minimaal zes keer per jaar, ongeveer 1,5 uur bij elkaar, de
laatste tijd online.
Wij zoeken nieuwe leden. Ook al denk je dat je niet veel weet van
ouderbetrokkenheid of je kunt je er niet direct iets bij voorstellen wat wij
precies doen, omdat je kind bijvoorbeeld nog maar net op De
Zevensprong zit, jouw inbreng is sowieso heel waardevol. Bovendien is het
ontzettend leuk om met elkaar over ouderbetrokkenheid op De
Zevensprong na te denken. Wil je meer informatie, trek dan een van ons
aan de spreekwoordelijke jas, of stuur een mailtje via Schoudercom.
Wist je dat…
juf Janneke op 22 september weer zou beginnen, na haar
zwangerschapsverlof.
ze juist die week geveld werd door een griepje ? (gelukkig geen
Corona !).
juf Daniëlle gelukkig nog kon komen vervangen en.. dat juf Janneke
op de 29e september echt weer is gestart?
groep 1/2a al drie letters geleerd heeft dit schooljaar, namelijk de
k, l en b.
de kinderen uit groep 1/2a zelf heel veel leuke spelletjes bedenken,
die we dan samen spelen in de klas ?
wij twee logeer-knuffels hebben in groep 1/2b ? Ze heten Waffie en
Bobbie.
wij elkaar al heel goed opstekers kunnen geven in groep 1/2b ?
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bij de weeksluiting van 8 oktober groep 4 en 5 apart op zullen
treden?
de optredens hebben iets te maken met het thema van
de Kinderboekenweek: ‘Worden wat je wilt’?
we het publiek kennis laten maken met verschillende
beroepen? Groep 4 doet dit met een gedicht en groep
5 met een muziekcompilatie.
onze gymdocent Anthea heet?
Anthea is een Griekse naam voor meisjes. De betekenis is `in bloei`
De naam is zeldzaam in Nederland, en wordt hier niet of nauwelijks
gebruikt.De naam Anthea wordt het vaakst gegeven aan Franse
meisjes. De kans dat een Frans meisje die naam krijgt, is meer dan 50
keer zo groot dan dat een Nederlands meisje Anthea wordt
genoemd.
Anthea blijft nog tot maart de gymlessen op maandag geven. In
maart komt juf Saskia na haar zwangerschapsverlof weer de
gymlessen verzorgen.
dat er naar groep 7 heel veel vakantiepost is verstuurd? En we de
post uit verschillende landen hebben ontvangen?
dat alle kinderen uit groep 7 bij de eerste weeksluiting een optreden
lieten zien met body protection? (Of... was het toch bodypercussie?)
dat we een tweeling in de klas hebben? Dat zijn Lynn en Lotte. Je
gelooft het misschien niet maar een dag na elkaar wisselen ze hun
eerste tand in de klas!
dat de kinderen in groep 3 in sprongen van 2 en 5 door de klas
gaan?

Belangrijke data
En nu nog de belangrijke data:
29 september: Start met verkoop van de kinderpostzegels
4 oktober: Wereld Dierendag
6 oktober: Start Kinderboekenweek
8 oktober: Weeksluiting, uitreiking diploma's mediatoren
11 oktober: ouder-panel-avond
14 oktober: Optimusdag; alle leerlingen vrij
15 oktober: Afsluiting kinderboekenweek
18 Oktober: Ouder-kind-gesprekken
19 oktober: Studiedag, alle kinderen vrij
21 oktober: Ouder-kindgesprekken, leerlingenraad
22 oktober: Tentoonstelling Kinderboekenweek
25 t/m 29 okt.: Herfstvakantie
2 nov.: Luizencontrole
5 November: Schoolontbijt
In de week van 8 november: Koffieuurtjes
8 nov.: MR-vergadering
15 nov. Start blok 3 Vreedzame School
17 nov.: leerlingenraad
19 nov.: weeksluiting
3 dec. Sinterklaas op school
6 dec. Studiedag: alle kinderen vrij

13 dec. MR-vergadering
20 dec. Start blok 4, Vreedzame school
22 dec. Kerstdiner ('s avonds)
23 dec. Leerlingenraad
24 dec. Kerstmusical
27 dec. T/m 7 jan.: Kerstvakantie
Kindmonitor 0 t/m 11 jaar
De GGD Hart voor Brabant heeft eind september een uitnodiging om de
Kindmonitor in te vullen verstuurd naar ruim 35.000 ouders van kinderen
in de leeftijd van 0 t/m 11 jaar. De vragen uit deze enquête gaan over
de gezondheid, leefstijl en woonomgeving van de kinderen. Heb je een
uitnodiging ontvangen? Doe mee, jouw mening telt!
Meer informatie en een kort filmpje kun je vinden op
www.startvragenlijst.nl/GGDBrabant
Bijlage
• Beslisboom Corona 0 jaar t/m groep 8

