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Beste ouders/verzorgers, 

 

Het schooljaar is al weer volop aan de gang en ik heb nog steeds geen nieuwsbrief geschreven. 

Veel te laat is hier dus de eerste nieuwsbrief van schooljaar 2015-2016. 

De meeste leerlingen in de groepen zijn  weer gewend aan elkaar in de nieuwe 

groepssamenstelling en vaak ook aan de nieuwe meester of juf.  

In het so én in het vso hebben we een groep minder dit schooljaar. 

We zien de gevolgen van passend onderwijs vanuit de toeleiding naar het speciaal onderwijs. Deze 

is behoorlijk minder geworden en daarnaast zien we de uitstroom toenemen. Op het moment dat 

ik de nieuwsbrief schrijf hebben we in totaal 16 leerlingen minder dan vorig jaar. Vandaar dat we 

het afgelopen schooljaar de ontstane vacatures niet hebben ingevuld en het aantal groepen al 

verminderd. Alles vooruitlopend op de nieuwe situatie. 

 
Met elkaar blijven we ons inzetten voor het maximale voor onze leerlingen. 

 
Dit schooljaar is een lustrumjaar : 35 jaar Zevenster. Dat laten we natuurlijk niet ongemerkt 

passeren. Er is nu al een groep collega’s aan het werk om een mooi programma te maken voor 

alle leerlingen en u als ouders/verzorgers horen daar natuurlijk ook bij. In de week na de 

meivakantie staat de Zevenster in het teken van het lustrum. 

Zo gauw er concrete plannen zijn, nemen we u mee met alle informatie. 

 Een feestje met en voor elkaar…. 

 

Ook de ouderraad heeft de eerste vergadering gehad. Binnenkort zal ook de eerste brief komen 

met het verzoek voor de ouderbijdrage. Deze is vrijwillig, maar wel erg belangrijk. Van deze 

bijdrage kan er elk jaar kerst, sinterklaascadeautjes, drinken bij sportdagen bekostigd worden. 

Voor alle leerlingen iets waar ze naar uitkijken. De ouderraad zal een thermometer maken 

waarop te zien zal zijn hoeveel er al is binnengekomen en wat er van gedaan wordt. Zo wordt het 

voor u ook meer inzichtelijk waar het geld aan besteed wordt.     

 
Vanuit de ouderraad zijn er moeders die bij de leerlingen de haren controleren op hoofdluis. Het is 

en blijft noodzakelijk om de haren van uw kind dagelijks te controleren op hoofdluis en actie op te 

ondernemen. Na iedere vakantie is er controle  en bij signalering van hoofdluis een week erna 

weer controle.  

 
  

Dit schooljaar zijn we ook gestart met gesprekken met u als ouder. Wat vindt u belangrijk dat wij 

weten van uw kind. Veel kinderen zitten heel veel jaren bij ons op school. Toch veranderen er 



regelmatig dingen zowel in het gezin als met uw kind en op school. Een nieuwe juf of meester. 

Vanuit de werkgroep ouderbetrokkenheid, waar ook ouders in vertegenwoordigd zijn, is 

aangegeven dat dit een meerwaarde kan zijn. Dit is opgepakt en toen het deze week met het team 

is geëvalueerd is aangegeven dat dit ook zo ervaren is door de collega’s. We willen dit dus volgend 

schooljaar weer doen. 

 
In september hadden we ook een jubilaris. Auke vierde zijn 40-jarig ambtsjubileum. Met het hele 

team hebben we hem toegezongen tijdens de werkavond en was er taart , bloemen en kadobon. 

Een mooie prestatie nietwaar?! 

                              alleen het lintje ontbrak… 

 

Marlena gaat deze week met zwangerschapsverlof. Het is knap hoe ze het heeft volgehouden tot 

aan de start van het verlof. Nu is het tijd om rust te nemen en helemaal toe te leven naar de 

geboorte van haar tweede kindje. Na het zwangerschapsverlof neemt zij ouderschapsverlof op. 

Marlena blijft dan weg tot in juli. Gelukkig hebben we een goede vervanging in Marisol die 

helemaal bekend is met de leerlingen, collega’s en het reilen en zeilen in de groep. Dat gaat dus 

goedkomen straks. 

 
In september hadden we een studiedag van de stichting School. Deze stond in het teken van de 

samenwerking. Met drie scholen: Triangel, een basisschool, de Watergeus, een sbo-school en de 

Zevenster is er in de ochtend een uitwisseling geweest. We zijn bij elkaar op bezoek geweest en 

hebben elkaar en het onderwijs op de verschillende scholen leren kennen. Veel uitwisseling van 

ideeën om elkaars onderwijs te versterken en van elkaar te leren. In de middag was heel stichting 

School bij elkaar in de Pijler en hebben we veel verschillende workshops bezocht. Een mooie, 

intensieve dag. 

 
 

Ik beloof dat de volgende nieuwsbrief niet zo lang op zich zal laten wachten. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Gerry van Vliet 

 

    

  


