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Beste ouders en/of verzorgers,  

 

Na de nieuwsbrief van maart is er weer van alles gebeurd op de Zevenster. De groepen BBa 

en MBb zijn op stageweek geweest bij Landalpark het Vennenbos. Maandag vertrokken met 

de bus en vrijdag weer moe en voldaan naar huis. Er is die week hard gewerkt door de 

leerlingen onder leiding van de collega’s; de winkel aangevuld, schoongemaakt en het groen 

geschoffeld, attentietassen gevuld; gewoon hard werken dus. Maar daarna… bowlen, lekker 

zwemmen, samen ergens eten en op de fiets naar België. Zelf hebben ze zo hun eigen 

overnachtingskosten bij elkaar verdiend. Klasse jongelui. En dat het leuk en gezellig was, dat 

laten de foto’s wel zien. 

 
 

 

 

 

Afgelopen dinsdag was het Nationale Buitenlesdag. Buiten zijn, in de frisse lucht, is goed voor 

ons allemaal. En leren kun je overal, niet alleen in het klaslokaal, maar zeker ook daarbuiten.  

Natascha had deze dag al haar gymlessen buiten gepland. Gelukkig was het droog en scheen 

het zonnetje. Zo waren we deze keer niet druk in de gymzaal, maar lekker buiten aan het 

sporten. 

     
Twee weken geleden hadden we een bijeenkomst van de Stichting bij ons op school. Soms 

krijgen we zo’n verzoek of er gebruik gemaakt kan worden van een ruimte. Dat is bijna altijd 

akkoord en we grijpen zo’n gelegenheid dan ook vaak aan om dingen in de praktijk te 

oefenen. Dit keer door de cateringgroep. Ze hadden lekkere hapjes gemaakt voor bij de 

koffie, thee, fris en hebben dat op een keurige manier uitgeserveerd aan de gasten. 



Deze waren weer erg onder de indruk van hoe netjes en goed de leerlingen dat deden en 

hoe heerlijk de hapjes waren. Wat kun je dan 

trots zijn op deze kanjers en ook mooi om te 

zien hoe trots ze op zichzelf kunnen zijn. En 

terecht! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De afgelopen twee weken hebben we afscheid genomen van vier leerlingen: Wilco, Chantal, 

Collin en Leonardo. Sommigen meer dan 10 jaar leerling op de Zevenster. Binnengekomen 

destijds als jong kind en de school verlaten als jong volwassene en aan het werk. Ik vind dat 

altijd heel bijzondere en speciale momenten om bij stil te staan met ze. Het Zevenster-

diploma sluit dan de schoolperiode heel concreet voor hen af. Dat geldt ook voor ons als 

meesters en juffen en niet te vergeten voor de vaders en moeders. Samen hebben we in al 

die jaren heel veel meegemaakt met elkaar; mooie en moeilijke momenten. Samen zijn we 

supertrots op deze kanjers en wensen ze alle goeds toe. 

 
Vrijdag vieren we de koningsspelen in het so. We starten met een ontbijt in de klas en 

daarna gaan we naar buiten (als het droog is) voor het lied en dansje van Kinderen voor 

Kinderen. Er is al flink geoefend, dus wie weet kunt u ons thuis horen. Daarna worden er 

spelletjes gedaan binnen en buiten. Zo sluiten we de week gezellig af met elkaar. 

En iedereen voelt zich deze dag een beetje koning of koningin 

 
Eind vorig jaar is er super gespaard voor onze school met de Jumbo actie. We mochten voor 

bijna € 1000,- aan spelmateriaal uitzoeken. Inmiddels hebben we alles ontvangen. Met de 

buitenspeeldag kon er meteen een deel in gebruik worden genomen. De spellen gaan ook 

met de SO Koningsspelen gebruikt worden. 

   



En dan staan we al weer voor de meivakantie. Twee weken vrij. De meivakantie voelt altijd 

als de vakantie vóór de eindsprint van het schooljaar. Dit jaar is het een langer schooljaar, 

tot eind juli, maar na deze vakantie beginnen we altijd al weer met de planningen voor het 

nieuwe jaar en evalueren we op alle plannen en doelen die we ons gesteld hebben. 

Maar eerst natuurlijk even vrij. 

 

Met vriendelijke groet, en  mede namens het hele team een hele fijne meivakantie 

 

Gerry van Vliet 
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