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Beste ouders en/of verzorgers,  

 

In december vertelde ik dat we de uitkomsten van de enquête tevredenheid misschien zelfs 

voor de kerstvakantie verwachtten, maar dat is iets later geworden. We hebben deze nu 

binnen en zijn met de verwerking van de gegevens bezig. Bij de volgende nieuwsbrief 

verwacht ik hier een en ander over te kunnen melden. 

 
 

Deze maand staat het thema “ik lekker fit” centraal. In alle groepen door de school is 

aandacht besteed aan een gezonde leefstijl. Veel gesproken en gewerkt over gezonde 

voeding en waarom bewegen zo goed voor je is. De werkgroep heeft een heel programma 

uitgewerkt met veel bijzondere activiteiten. Met zelfs een studiemiddag voor de leerlingen. 

Er waren veel verschillende workshops, waar leerlingen zelf een keuze uit konden maken. 

De school was volop in bedrijf. Fantastisch om te zien, alle leerlingen waren hier enthousiast 

over.  

15 februari is er ook een ochtend voor de ouders georganiseerd over het onderwerp 

gezonde voeding. Mede dankzij de inzet van de ouderraad is hier een mooie invulling aan 

gegeven. Ik hoop dan ook dat er een goeie opkomst zal zijn. 

Ook bij de gymlessen bent u in week 6 maandag 6 en dinsdag 7 februari van harte welkom 

om te komen kijken.  

 
Dit brengt mee ook op de website ?? 

Met de collega’s hebben we laatst gesproken over de schoolkrant. We hadden het idee dat 

deze nog maar weinig gelezen werd. Leerlingen waren er ook niet meer zo enthousiast over. 

Wat ook lastig is, is dat er vaak “oud-nieuws” in staat. Vroeger ging alles veel langzamer. Nu 

hebben we via mail en de website de mogelijkheid om veel sneller de informatie te delen. 

We hebben dan ook afgesproken om geen schoolkrant te maken dit schooljaar. Hiervoor in 

de plaats zullen de collega’s wel regelmatiger nieuws uit de groepen op de website zetten. Bij 
algemene activiteiten wordt hier sowieso voor gezorgd door Martie. Alle reden dus om 

regelmatig de site te bezoeken :  www.de-zevenster.nl 

 



Afgelopen donderdag heeft André van der Velde, bestuurder van de Stichting SchOOL, 

afscheid genomen tijdens een grote receptie. André is per 1 februari met keuze-pensioen 

gegaan. André is vanaf het begin voorzitter van het college van bestuur geweest en heeft zijn 

leven lang in en voor het onderwijs gewerkt; als leerkracht, directeur en bestuurder. We 

hebben hem ook regelmatig op de Zevenster gezien en gesproken. Een man met een hele 

grote betrokkenheid, zeker ook bij onze leerlingen. Hij heeft van ons een tegoedbon voor 

een lunch bij ons schoolrestaurant “Leuk en Lekker” gekregen, een heel mooi postpakket 

van werk van de leerlingen en we hebben meegedaan aan een filmpje van alle scholen van de 

stichting. 

En nu is er een interim-bestuurder in afwachting van de benoeming van een nieuwe 

bestuurder. We weten dat er veel moet gebeuren en dat het onderwijs volop in beweging is 

en zeer intensief op alle scholen. Ook als er wat dit betreft ontwikkelingen te melden zijn, 

zal ik u op de hoogte brengen. 

 
 

Tot slot, en zeker niet het minst belangrijk: volgende week zijn de gesprekken met u over de 

ontwikkelingen van uw zoon/dochter. De OPP’s en UPP’s zijn intern besproken en bijgesteld 

en deze willen we graag met u bespreken en afstemmen met elkaar. Zeker in het vso, maar 

ook in de oudere so-groepen zijn de leerlingen hier ook bij uitgenodigd, want uiteindelijk 

gaat het over hun; zij gaan het doen! Ik verwacht dan ook dat u hier beslist over in gesprek 

wilt gaan met de juf of meester. 

 
 

 

 

 

Met vriendelijke groet, mede namens het hele team 

 

Gerry van Vliet 

 

  

 


