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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:
Kerstvoorwoord van Riemer Kramer
De vreedzame school
Nieuw op school
Groep 7 in de spotlight
Een ‘gouden’ certificaat voor De Zevensprong
Kinderraad scoort succes!
Nieuws uit de MR
Stuurgroep School en Ouders
Leesmarathon
De voorleeswedstrijd
Bijzondere hobby van… Juf Joëlle
Belangrijke data
Wij wensen jullie veel leesplezier.
Werkgroep Boemerang

Voorwoord van Riemer Kramer
Het is alweer bijna zover: Kerstmis.
Bij jullie thuis staat de kerstboom vast al te ‘shinen’ of misschien heb je
het op een andere manier al gezellig gemaakt. Ga je op kerstavond of
eerste kerstdag naar een kerstdienst en beleef je het mooie verhaal van
de geboorte van het kerstkind? Of ga je logeren bij opa en oma?
Trouwens, misschien ben je met Kerstmis helemaal niet thuis en ben je
op vakantie?
Het kan natuurlijk ook zijn dat je thuis met je familie niet echt Kerst viert
omdat jullie misschien elk jaar een ander groot feest vieren, zoals
bijvoorbeeld Ramadan? Maar ook dan is de kerstvakantie met donker
weer buiten, lichtjes in de straten en lekker uitslapen, vast op een heel
andere manier een fijne tijd. Lekker vrij van school je eigen ding doen.
Die twee weken kerstvakantie vind ik altijd heel een heerlijke tijd..
Nu zou ik kunnen schrijven over dit afgelopen jaar en hoe bijzonder
2021 was (en nog is) vanwege die nare Coronapandemie… maar dat ga

ik niet doen. Ik heb wel even genoeg van berichten over mondkapjes,
protocollen, onderwijs op afstand en quarantaines. En dat geldt vast
voor iedereen!
Kerstvakantie dus…… Genieten. Kerstfilms kijken of
online spelletjes doen. Maar… wat dacht je van een
spannend kerstverhaal? Ouderwets natuurlijk…..
Nou ja. Ik heb er een paar gevonden. Je kunt er in elk geval eens naar
kijken. Ja toch? En misschien kan papa of mama er ook wel eentje
voorlezen! Lekker op de bank hangen en dan een kerstverhaal? Jeetje!
Goed idee!??
In elk geval, wat je er ook mee doet: Ik wens jullie allemaal een heel
fijne kerstvakantie toe. Maak er wat van, net zoals je het zelf fijn vindt.
Oké? Oh ja… en toch nog heel eventjes…
Blijf gezond! Want ik zie jullie graag weer allemaal terug in januari!
Riemer Kramer

Kerstverhalen
Wolven in de kerstnacht (vanaf 10 jaar)
Een spannend Zweeds kerstverhaal over hongerige wolven. In dit
tamelijk lange maar spannende verhaal gaat een boer in het hoge
noorden van Zweden op kerstavond naar de stad om inkopen te doen.
Op de terugweg door de barre sneeuw komt hij een oude arme vrouw
tegen én een troep hongerige wolven… Lees het verhaal
Het meisje met de zwavelstokjes (vanaf 8 jaar)

Een sprookje van Andersen over een arm meisje tijdens
Oudejaarsavond. In één van Andersens droevigste
verhalen probeert een jong meisje op Oudejaarsavond
tevergeefs een paar pakjes met lucifers te verkopen. De
drukke zakenlui zien haar niet eens staan, terwijl het
meisje van een warm huis en een rijk gevulde tafel
droomt. In de gloed van haar zwavelstokjes heeft zij een
visioen: zij ziet haar oude grootmoeder in de hemel waar
zij weldra een nieuw zieltje zal verwelkomen, dit zodra de
laatste lucifer uitgedoofd zal zijn. Lees het verhaal
De Kerstboom (vanaf 9 jaar)
Een kerstverhaal over een jonge dennenboom. Een jonge loot wil
worden net zoals de grote dennen om hem heen. De hele zomer groeit
hij met alle macht, in de herfst rust hij uit en in de lente spant hij zich
nog meer in om te groeien. In november komen er vreemde wezens met
twee poten in het bos die een aantal dennen om laten vallen en
wegslepen. Maar dan, na een aantal jaar, wordt de den zelf omgehakt
en weggesleept. Lees het verhaal
Het kerstfeest van de kerstman (vanaf 8 jaar)
Een kerstverhaal naar een oud Frans sprookje. In de nacht van de
tweede kerstdag keert de kerstman vermoeid en een beetje
teleurgesteld terug naar huis. Hij heeft een onbestemd gevoel, maar
wanneer hij rustig zijn pijpje opsteekt waarin hij het gelukspoeder dat hij
van de kinderen heeft gekregen heeft gestopt, denkt hij toch heel
tevreden: "Wat een heerlijk kerstfeest!" Lees het verhaal
Luchtpost voor de kerstman (vanaf 4 jaar)
Een kerstverhaal over een jongen die zijn wensen per ballon verstuurt.
Martijn woont met zijn moeder in een bergdorpje. Ze zijn erg arm en
Martijn kent de kerstman alleen van een plaatje. Als Martijn de
kerstman per ballon een brief stuurt, wordt deze gevonden door een
eenzame man die al zijn wensen vervult. Lees het verhaal

De Vreedzame school
Bij De Vreedzame school zijn we bezig met Blok 3: ‘We hebben oor voor
elkaar’

In dit blok stimuleren we de kinderen om ‘oor voor elkaar’ te hebben.
De lessen gaan over communicatie, over ‘praten mét elkaar’ in plaats
van ‘praten tégen elkaar’.
De kinderen leren wat goed en slecht luisteren is. In tweetallen oefenen
de kinderen om naar elkaar te luisteren. De een vertelt, de ander
luistert. Goed luisteren kan je zien aan oogcontact, knikken, actieve
lichaamshouding en herhalen wat de ander zei. De kinderen leren zich
in een ander te verplaatsen. Ze leren dat het belangrijk is om goed naar
elkaar te luisteren en duidelijk te zeggen wat je bedoelt.
Dit voorkomt dat er misverstanden en conflicten ontstaan.
Ze leren vragen stellen en samenvatten. Je laat daarmee
zien dat je de ander goed begrepen hebt. We bespreken
met de kinderen dat mensen op verschillende manieren
naar dezelfde dingen kunnen kijken.
We spreken dan over het hebben van verschillende ‘gezichtspunten’.
We kijken soms anders tegen dezelfde dingen aan, omdat we
verschillende ervaringen en gevoelens hebben en omdat we uit
verschillende gezinnen komen. Op deze manier leren we de kinderen
met meningsverschillen om te gaan.
In de bovenbouw leren de kinderen argumenteren en debatteren.
Hierbij gaat het om het verdedigen van een stelling, bijvoorbeeld
‘kinderen moeten op tijd naar bed’ of ‘iemand die pest moet streng
gestraft worden’. In groep 8 leren de kinderen over cyberpesten en wat
ze kunnen doen. Ze leren over verschillen in communiceren via sociale
media en face-to-face.
Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u kijken op
www.devreedzameschool.nl, of natuurlijk langskomen op school.

Nieuw op school!
Quinten en Jennifer zijn gestart bij ons op school. Quinten in groep 1-2A
en Jennifer in groep 1-2B. Ze hebben het erg naar hun zin.
Quinten heeft een mooie tekening gemaakt van de
bouwhoek, hij vindt dit erg leuk.

En Jennifer heeft een mooie sneeuwpop helemaal
zelf gemaakt, ze houdt erg van knutselen.

Groetjes Naomi, Inge, Marjolein

Groep 7 in de spotlight!
Groep 7 was dit schooljaar de eerste complete groep die in quarantaine
ging. We hebben aan de kinderen zelf gevraagd wat ze van deze “eer”
vonden.
De kinderen hebben allemaal in 1 woord omschreven hoe zij terugkijken
op deze 3 dagen online onderwijs. Hier komt ie:
Leuk, top, irritant, vervelend, fijn, prima, luxe, apart,
vervelend, oké, saai, cool, suf, chill, gek, anders, goed,
jammer, irritant, saai en leuk.
Aldus alle kinderen uit groep 7.

Een ‘gouden’ certificaat voor De Zevensprong
Wist je dat we al meer dan 25 jaar meedoen met de jaarlijkse
Kinderpostzegelactie? Echt waar! En daarom hebben we het certificaat
Superschool gekregen.

Dit jaar is er voor het goede doel 8,5 miljoen Euro
opgehaald. Niet allemaal door ons natuurlijk! Nee,
door alle scholen in Nederland samen. Maar onze
kanjers uit groep 8 hebben daar hun deel aan
bijgedragen. Super gedaan!
En nu dus: een mooi certificaat. We zullen het
inlijsten en ophangen!

Kinderraad scoort succes!
Onze kinderraad is actief. Best nog wel lastig hoor, zo’n vergadering
samen met de directeur, maar er worden goede zaken gedaan.
Al een paar keer is er door de kinderraad gemeld dat zij vinden dat er te
weinig speelgelegenheid is op ons schoolplein.

Natuurlijk: wanneer je het beweegpark
meerekent, hebben we op De
Zevensprong een super-speelplein, maar
niet alle kinderen kunnen altijd naar dat
beweegpark en op het stenen schoolplein
zijn de mogelijkheden inderdaad beperkt.
Daarom heeft de kinderraad namens hun
klasgenoten gevraagd om meer
spelmateriaal en dat komt er. We gaan
extra ballen en springtouwen en
dergelijke buitenspelmaterialen
aanschaffen. Maar dat is nog niet alles: Er
komt een surprise-basket op het
schoolplein.
“Een Surprise-basket? Wat is dat?” Ik leg het uit: een surprise-basket is
een kunststof korf op een paal, waar je een bal in moet proberen
te gooien en die komt er dan door één van de
openingen inde zijkant weer uit. ……

Nou ja, volgens mij is dit niet zo’n heel goede
beschrijving. Ik kan hem beter op een plaatje laten zien.
Deze komt er! Of in elk geval eentje die erop lijkt. We schaffen hem
samen met De Harlekijn aan. Want natuurlijk kunnen hun leerlingen
daar net zo goed gebruik van maken. Ook voor hen geldt dat een goed
ingericht plein superfijn is.
Zo zie je maar: wanneer je je best doet in de kinderraad, dan kun je echt
iets voor de school betekenen!
Nu is zo’n surprise-basket natuurlijk niet gratis. Het is best wel een
stevige uitgave financieel gezien. En zeker wanneer je de paal door de
leverancier ook laat plaatsen, is het geheel best wel prijzig.
Wanneer we ervoor kunnen zorgen dat dit speeltoestel
niet door de leverancier behoeft te worden geplaatst, dan
besparen we bijna € 700,-.
Daarom doen we een oproep: welke sterke vaders en moeders willen de
surprise-basket voor ons plaatsen? Bijvoorbeeld in de kerstvakantie of in
een weekend direct in het nieuwe jaar? De leverancier gaf aan dat het
een niet al te ingewikkelde klus is.
Laat het ons weten. Die klus klaren we toch gewoon?
Alvast hartelijk bedankt!
Namens de kinderraad
Riemer Kramer

Nieuws uit de MR
Een nieuwe directeur, hoe gaat dat?
Je zou het bijna vergeten door alle drukte van de afgelopen tijd, maar
De Zevensprong is dit schooljaar op zoek naar een nieuwe directeur.
Véronique heeft ons verlaten. Tot er een nieuwe directeur gevonden is,
zal Riemer op onze school blijven. Maar hoe gaat het nou verder? Hoe
vind je een nieuwe directeur?
Met het team én de MR hebben we samen met Monique Stevens
(Hoofd HRM van Optimus) een profiel opgesteld. We hebben samen
gekeken wat onze school nodig heeft van een directeur. Ook hebben we
besloten welke teamleden en welk lid van de MR samen met Monique
de sollicitatiegesprekken zal voeren.

In januari start de werving van de kandidaten. Eerst wordt
er binnen Optimus gekeken of er een directeur van een
andere school is, die graag bij De Zevensprong zou willen
werken. Mocht dit het geval zijn, dan kan hij of zij
solliciteren. Mocht er binnen Optimus geen (geschikte)
kandidaat zijn, dan wordt de vacature extern uitgezet. Dat
betekent dat mensen buiten Optimus kunnen solliciteren.
Wij gaan er op dit moment vanuit dat de vacature voor het einde van dit
schooljaar is opgevuld en we in het schooljaar 2022-2023 een nieuwe
directeur welkom mogen heten op De Zevensprong.
P.s. Wist je dat de notulen altijd te vinden zijn op Schoudercom bij
documenten?
Stuurgroep School en Ouders
Ouderpanelavond 11 oktober
In de allereerste ouderpanelavond van dit schooljaar bespraken we:
Waarom jullie je kinderen destijds op De Zevensprong hebben
ingeschreven?
Of het beeld dat je toen had, uitgekomen is?
Of je nog altijd om dezelfde redenen voor De Zevensprong zou
kiezen, of dat er nu andere dingen zijn die je erg aanspreken op onze
school?
We begonnen de avond met de Warming-up: Over de streep. Aan de
hand van een aantal stellingen konden de aanwezige ouders aangeven
waarom ze destijds voor De Zevensprong hadden gekozen? De
meerderheid gaf aan dat het ‘welkom voelen’, weeksluitingen,
Vreedzame school en afstand tot de school de belangrijkste redenen
waren om voor De Zevensprong te kiezen.
Vervolgens gingen we in twee groepen uiteen met twee stellingen:
Waarom jullie je kinderen destijds op De Zevensprong hebben
ingeschreven en is het beeld dat je toen had uitgekomen?
En als een ouder met een kind dat nog voor een basisschool moet
kiezen aan je vraagt? ‘Waarom zou ik mijn kind op De Zevensprong
inschrijven?’ wat zou je dan antwoorden.
Er ontstonden mooie gesprekken in de groepen met veel
overeenkomsten. De ouders die tijdens de ouderpanelavond aanwezig
waren vinden: de sfeer op De Zevensprong goed, waarbij een
belangrijke link wordt gemaakt met de Vreedzame school en betrokken

leerkrachten die kinderen echt ‘zien’. De ouders zijn enthousiast over de
weeksluitingen en andere vieringen en hoe we ouderbetrokkenheid
vormgeven.
Wil je een keer meepraten en denken tijdens een
ouderpanelavond? Dat kan, graag zelfs, want iedereen is
welkom! De volgende ouderpanelavond is op donderdag
10 februari. Noteer deze datum alvast in je agenda.

Leesmarathon
Ieder jaar organiseert de Stuurgroep School en Ouders een
ouderbetrokkenheidsproject. Dit doen we om te laten zien dat je thuis
makkelijk, maar ook op een leuke manier samen met je kind met school
bezig kunt zijn. Dit jaar hielden we een Leesmarathon!
Bij het startschot van de Kinderboekenweek kregen alle kinderen van de
school een kaart mee naar huis waarop ze aan konden geven hoe vaak
ze thuis tien minuten hadden gelezen of waren voorgelezen. Ik kan je
zeggen, het waren heel wat blaadjes die na de herfstvakantie bij de
Stuurgroep op tafel lagen.
Tijdens onze vergadering hebben we van alle klassen alle kruisjes geteld
en wat bleek: Groep 5, had niet alleen als klas, maar ook gemiddeld
veruit de meeste leeskilometers gemaakt. Omdat er geen officiële prijs
was verbonden aan deze marathon, maar we het wel leuk vonden om
groep 5 in het zonnetje te zetten, hebben ze tijdens de weeksluiting van
19 november een boekenlegger met ‘eeuwige roem’ gekregen.
We willen alle kinderen, maar vooral alle ouders bedanken voor jullie
enthousiasme!

De voorleeswedstrijd
Groep 7 en 8 mocht meedoen aan de voorleeswedstrijd. In de klas
hadden de voorrondes al plaatsgevonden. De kinderen hebben samen
besloten wie door mocht naar de volgende ronde. Het aantal stemmen
lag heel dicht bij elkaar.

Op 30 november was het zover:
Hannah, Kiara, Sam, Anna, Diewke en
Sara mochten voorlezen op het podium
voor de groepen 5, 6, 7 en 8. Met een
microfoon en zittend op een grote stoel
was dit toch best wel spannend. De jury
bestond uit juf Maaike en de stagiaires
uit groep 6 en 7. Ze hebben het heel
moeilijk gehad, maar uiteindelijk waren
ze het eens: Diewke mag de
Zevensprong vertegenwoordigen met
het boek ‘De heksen’.
Gefeliciteerd Diewke!!! En
alle andere voorleeskanjers, bedankt! Ook jullie deden
het heel goed.
In het voorjaar (hopelijk in de Schouwburg) mag Diewke voorlezen. Daar
zijn ook de voorleeskampioenen van de andere scholen uit Cuijk. Heel
veel succes Diewke en wie weet word jij De Nationale voorleeskampioen
2022!
Voorleeswedstrijd, geschreven door Diewke
De juf zei:´ je kan je weer aanmelden voor de voorleeswedstrijd,´ ik
dacht meteen ik doe mee.
In groep 7 deed ik ook mee, maar dat ging niet heel
goed. Ik ging niet door van de klas maar die 3 kinderen
die wel doorgingen deden het super goed.
Een van de winnaars van de klas
Dit jaar ging het veel beter, we moesten eerst de voorrondes in de klas
doen, je moest op je blaadje een top 3 maken. Elke keer als je naam
werd genoemd kreeg je 1 punt.
Uiteindelijk kreeg ik genoeg punten om door te gaan.
Lezen voor de school
Ik zat bovenaan de trap naast mijn beste vriendin die was namelijk ook
door en nog een leerling uit onze klas was door.
Er waren ook 3 kinderen uit groep 7 door.
Er was een bakje met de 6 namen, ik moet als laatste, ik vond het super
spannend ,maar toen ik eenmaal las was het leuk.

Uiteindelijk ging de jury overleggen, een van de juffen zei:’ ga maar
weer allemaal naar de klas, de jury overlegt altijd heel lang´
Maar toen kwam de jury al terug, een juffrouw zei:´dit is nog nooit zo
snel gebeurd Heel de klas riep heel de tijd onze namen toen zei de jury
en de winnaar is……… ´Diewke´!!!
En heel de klas juichte.
Ik was superblij
Diewke
Bijzondere hobby van…
Juf Joëlle
Er was eens…
Waarschijnlijk kent iedereen de bovenstaande regel
wel. Het bekende begin van een sprookje. Veel
kinderen hebben hier door Disney-films de eerste
ervaring mee. Zo ook ik. Toen ik een kleine(re) Joëlle
was keek ik altijd dezelfde Disney-film.
Tot ergernis van mijn moeder die ondertussen alle tekst uit haar hoofd
wist. Welke film dat was? Doornroosje. Dit was het begin van mijn
fascinatie met sprookjes, mythen en sagen. Als kind verzamelde ik de
videobanden van alle films (ja, ik kom nog uit die tijd). Als tiener stapte
ik over op boeken. Het liefste kocht ik in elk land waar ik op vakantie
was wel een boek over de lokale mythen en sagen. De verzameling is
inmiddels uitgegroeid tot een collectie van meer dan 20 boeken in het
Nederlands of Engels. In mijn studententijd was het dan ook niet heel
moeilijk om een minor uit te zoeken.
Binnen het onderdeel internationalisering heb ik gekozen voor een
studie over sprookjes, mythen en sagen en hun invloed op onderwijs. Ik
heb twee maanden in Kopenhagen en twee maanden in Oslo mogen
studeren aan de universiteit. Hier heb ik onder andere geleerd hoe het
komt dat de verhalen nog steeds bestaan. Zelfs verhalen uit de tijd
waarin nog niet iedereen kon lezen of schrijven. Dit komt mede door de
magische getallen drie en zeven. In sprookjes gebeuren dingen vaak drie
keer verkeerd voor het ze op de vierde poging lukt, bijvoorbeeld bij
Sneeuwwitje. De jager, het kant, de kam en als laatste de vergiftigde
appel. In hetzelfde sprookje komt ook direct het getal zeven voor. Het
aantal dwergen wat Sneeuwwitje beschermt. Deze getallen maakten het
makkelijker om de verhalen te onthouden en door te vertellen. Probeer
het maar eens uit. Bekijk de oude sprookjes nog eens of lees ze eens
voor aan je kinderen. Je zult zien dat deze getallen verbazingwekkend
vaak terug komen. Nu heb ik zin om ook weer in de boeken te duiken. Er
was eens…
Joëlle Langens, leerkracht groep 5/6

Belangrijke data
En nu nog de belangrijke data:
In de week voor de kerstvakantie een kerstactiviteit. De exacte
dag/tijd e.d. volgt vanuit de kerstwerkgroep.
24 december vanaf 12u t/m vrijdag 7 januari: kerstvakantie
11 januari: luizencontrole
17 januari t/m 4 februari: toetsweken
28 januari: Prinsverkiezing Prins Carnaval De Zevensprong
11 februari: rapporten mee naar huis
In de week van 14 februari: ouder-kind gesprekken
23 februari: studiedag (kinderen vrij)
25 februari: carnaval op school
28 februari t/m 4 maart: voorjaarsvakantie

