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Elk schooljaar wordt er binnen het VSO een damtoernooi georganiseerd. Heel veel leerlingen vinden het leuk om hier aan deel te nemen. 

Zowel jongens en meisjes geven zich hiervoor op. De leerlingen uit verschillende bouwen binnen het VSO nemen het 

tegen elkaar op. Soms zullen ze tegen een bekende moeten dammen maar het komt ook zeker voor dat ze tegen iemand 

moeten dammen die ze persoonlijk nog niet goed kennen. Bij elk onderling duel zie je ze genieten maar ook is er 

een spanning want zal ik winnen en ga ik dan door naar  de volgende ronde. Het is mooi om te zien als toeschou-

wer hoe stil en geconcentreerd ze bezig zijn in de VSO middenruimte!                 OB-A 

VSO daverende Disco 

Damtoernooi Dycore 

Zomernieuws 7* 

30 april was het dan zover! Onze jaarlijkse VSO disco! 

Dit jaar hadden de leerlingen in de leerlingenraad beslo-

ten om de disco nu eens ‘s avonds te doen in plaats van ‘s 

middags. 

Dit was een groot succes! De opkomst was goed en  ook 

de sfeer was gezellig. Het thema dit jaar was “gemaskerd 

bal”. Iedereen had wel een masker op of was verkleed. 

Dit was erg leuk om te zien! 

Onze dj heette DJ Tim. Deze was een bekende van ons 

want hij gaf ook zwemles in de Koploper.  

We hadden mooie disco lampen en alles was donker ge-

maakt. 

Ook hingen er allemaal gouden en zilveren ballonnen. 

De hapjes waren erg sjiek. Toastjes met brie, filet Ame-

rican en eiersalade.  

Daarnaast hadden we natuurlijk ook gewoon de lekkere 

frituurhapjes want dat vindt iedereen lekker! 

Om 7 uur begon de disco en kreeg iedereen een welkomst 

cocktail. Om 9 uur was het afgelopen.                 

Volgend jaar doen we de disco weer ‘ s avonds en wordt 

het vast net zo gezellig als dit jaar!!!  

Groetjes MB-c 

We wensen Iedereen een 

hele fijne zomervakantie  



Toen we begonnen met werken viel 

mij 1 ding op het gene wat het 

meest in de vuilnisbak ging waren 

sigaretten stokjes er wordt veel  

gerookt  bij het Vennenbos . Op 

een gegeven moment  zei ik dat die 

sigaret kapsones heeft, want om-

dat hij niet luisterde naar mijn grij-

per.    Daniel 

op   de kinderboerderij was een 

kip. 

de kip zat op mijn arm  . 

ik vond de kip erg mooi. Anja 

 

Bij het huisje zag ik een eend die 

stond bij het raam Ingrid zij tegen 

mij dat ik met een handdoek kan 

vangen. Maar het was een grapje. 

Toen ik in die badkamer stond  pro-

En in de avond hadden we broodje knak-

worst en soep gegeten. 

Steve 

 

MB-B 

Dat is heel fijn want zo kunnen we volgend schooljaar weer 

allemaal leuke dingen doen.  

Tot volgende schooljaar! 

Fancy fair was dit jaar heel vroeg.  

Vrijdag 24 april was het zover 

Het thema dit jaar was Crea Bea. Iedereen mocht zich-

zelf verkleden zoals degene zelf wilde. ook hadden we 

allemaal nieuwe activiteiten.  

Zo werden er nagels gelakt en hadden we een henna 

activiteit. 

Gelukkig was het heel mooi weer en daarom was 

het ook best druk. 

We hadden een mooie opbrengst dit jaar!        OB-C 
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beerde Steve en Daniel en Collin en 

Ingrid  mij in bad te zetten emet de kou-

den douche aan en heeft Daniel koud 

water over mijn hoofd gegooid  

ik heb gevoetbald dat was erg leuk .  

Hocin 

 

Donderdag 26 maart in de ochtend gin-

gen we de borden schoonmaken de bor-

den van het verkeer eerst een bezem , 

dan in een sopje . Daarna moet je het 

bord schoonmaken . 

Toen kwamen jaap achter ons aan foto’s 

maken.  

 

We hebben de 1ste avond Pasta salade 

gegeten,  

De 2e avond hadden we: Pizza gegeten, ,  

De 3e avond hadden we: Pannenkoeken 

gegeten  

De 4e avond gingen we uit eten,  Vlaam-

se Friet. 

den verricht die om bescherming vragen: In-

pakken, verpakken voor diverse bedrijven 

(Giant, Tiamo, Praxis enz.), leren omgaan met 

de palletwagen, sorteren en vernietigen van 

papier voor de gemeente, dak ankers maken, 

sealen, stickeren enz. Het is afwisselend en 

stoer werk. Kevin is op de ochtend van het 

bezoek bezig aan de grote papier versnippe-

raar. Kevin heeft geleerd de machine, onder 

een toeziend oog te bedienen. Hij schuift het 

papier, dat door zijn collega’s is gesorteerd, 

rustig door de gleuf van de versnipperaar en 

als even later de machine aangeeft dat hij vol 

zit, kan Kevin de inhoud zelfstandig verwisse-

len. Hij houdt de omgeving ook netjes schoon. 

Als hij ziet dat er snippers op de grond vallen, 

pakt hij de bezem en maakt alles netjes 

schoon. Op de vraag hoe Kevin het vindt bij 

Varyo, zegt 

hij: “het is 

hier gezellig 

en je leert er 

veel. Het is 

afwisselend 

en leuk 

werk!”  

Op stage bezoek bij Kevin Westerbos 

Kevin loopt op de woensdag- en vrijdagoch-

tend stage bij Varyo (Triade) in Lelystad. Het 

is de eerste zelfstandige stage van Kevin. Hij 

wordt gehaald en gebracht door zijn ouders. 

Op vrijdag om 12 uur heeft hij geleerd zelf-

standig naar school te lopen. Varyo (in het 

Vitens gebouw) is niet ver van de Zevenster. 

Kevin werkt in de loods; dit is een grote werk-

plaats. De werknemers dragen een overall en 

schoenen met stalen neuzen op de werkvloer, 

want op de werkvloer worden werkzaamhe-

Z o m e r n i e u w s  7 *  

Fancy fair  

Stage bezoek  d o o r  J e a n ne  

Stage kamp  



 

 

We hebben foto’s gemaakt voor de 

trouwdag van Jaap en Mariska.  We 

waren als bruiden man en vrouw 

gegaan. we hebben ook gefilmd.  We 

hebben een foto boek gegeven. een 

soort spel met blokjes, een snoep 

pot en wat geld op gehaald.  We gin-

gen daar naar toe naar de bruiloft 

van Jaap en Mariska met de auto.   

We hadden een stuk opgenomen voor 

Jaap van mr. Trololo.  We hebben rijst 

over ze gegooid.  We gingen met OBB 

MBA daar naar toe en hebben daar 

ook taart gegeten en ook wat gedron-

ken .  Toen hebben  we video opna-

men van groepen gezien die niet mee 

gingen en toen ging we terug naar 

school toe .      MB-A 
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Zevenstertoppers 

TROUWEN van JAAP en MARISKA 

 
Atletiekdag 

Het waren drukke tijden voor de Zevenster voetballers. Zo deed een ploeg vol aanstormend talent op zaterdag 23 mei mee aan 

het Jan van Heerde toernooi in Dronten. Tijdens dit zaalvoetbal toernooi werd er op zeer sportieve wijze geknokt voor elke bal. 

Onder de zeer kundige leiding van Tiny en Mirjam werd een zeer verdienstelijke tweede plaats behaald. Dit leverde weer een 

fraaie en welverdiende beker op voor de prijzenkast. 

Een dag, later op 1e pinksterdag, gingen maar liefst twee teams van de Zevenster op weg naar Tilburg om voor de vierde keer 

deel te nemen aan een internationaal grastoernooi voor g-elftallen. Onder bijna perfecte omstandigheden lieten onze leerlingen 

(aangevuld met een paar oud leerlingen) bij vlagen een soort voetbal zien waar ze bij Barcelona alleen maar van kunnen dro-

men. Ook deze twee ploegen lieten zich van de sportieve kant zien zonder daarbij de prestatie uit het oog te verliezen. De passie, 

inzet en beleving was ouderwets en hartverwarmend. De coaches, Marjorie en Jeroen, en de aanwezige familieleden hebben 

volop genoten van de inspanningen van onze toppers.                      

 
Aan het eind waren we dan ook maar liefst drie bekers rijker. Een beker was voor de sportiefste ploeg terwijl ook de vierde en 

zestiende plaats twee bekers opleverden. Toen de 7* toppers tegen 18:30 weer richting huis gingen was iedereen erg moe.  

7* sporters, jullie hebben het super gedaan!     BB-A 

Atletiek dag: 22 juni  2015 

Het was leuk tot 12.00 uur toen ging het regenen . 

Wij hadden 400 meter gerend . 

En wij hadden ook  nog de 60 meter, bal werpen , verspringen  en 

hoogspringen  gedaan . 

Een paar leerlingen gingen met de fiets en de anderen met de auto 

mee.  

Gemaakt  door Sayad en OB-B. 



In de week van 26 t/m 29 mei is de bovenbouw op 

doe-week geweest.  

Dinsdag  zijn we terug in de tijd geweest tijdens ons 

bezoek op de Batavia werf. We zijn de Batavia en de 

Zeven Provinciën op geweest met de rondleiding. 

Ook hebben we hout en staal bewerkt. 

Op woensdag zijn we sportief bezig geweest tijdens 

een sportdag in sportcentrum de Koploper.   

Hier hebben we les gehad in handbal, squash en  

klimmen. 

Donderdag zijn we naar Walibi geweest en heeft ie-

dereen zich lekker vermaakt in allerlei achtbanen.   

Deze vermoeiende dag hebben we samen afgesloten 

met een bakje chinees eten. 

Vrijdag zijn we wezen survivalen in het belevenis-

senbos. Ondanks dat iedereen  erg moe was van de 

afgelopen dagen hebben ze toch een aantal bomen in 

geklommen. Eenmaal terug op school hebben we de 

doe week afgesloten met lekker eten van de gour-

metplaat; helaas ging het  BBQ’en niet door door de  

slechte weersvoorspelling 

Na deze doe-week hebben we definitief afscheid ge-

nomen van Robin, Mesuurya en Illias.  

 

FIJNE VAKANTIE !  

Groetjes uit de bovenbouw groepen BB-A & BB-B 

Ook dit jaar weer een aantal leerlingen die de school gaan verlaten n.l. 

Rafaël (OB-B) gaat verhuizen 

Steve (MB-B) gaat naar de Steiger 

Uit BB-A:  gaat Sule bij de Action  werken ,  

Andy bij de Werfjob en Ruben naar het Getij 

Uit MB-B: gaat Ishan bij Varyo  en  

Sabrina bij het lunchcafé van  het Goed 

 en Daphne gaat bij de zorgboerderij  

Hoeve Vredeveld  werken. 

We wensen ze allemaal heel veel succes en plezier op hun nieuwe  

woon/werkplekken!! 

   SCHOOLVERLATERS ! 


