
 
 

 

NIEUWSBRIEF…NIEUWSBRIEF…NIEUWSBRIEF…NIEUWS !!! 
24 maart 2016 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Het is lente! In elk geval volgens de kalender. Wie weet komen er dit Paasweekend ook de 

lente-temperaturen bij. Zou dat mooi zijn. 

  aan de krokusjes zal het niet liggen, 

 

Vorige week is de middenbouw van het vso op stage-kamp geweest van maandag tot en 

met vrijdag. Ze hebben weer heel hard gewerkt op het vakantiepark en een fantastische 

indruk achter gelaten. Iedereen was erg tevreden over de inzet van de leerlingen (én het 

personeel) Het park is weer helemaal klaar om alle bezoekers te kunnen ontvangen. 

Gelukkig was er nog ruim tijd over om te ontspannen met elkaar. Al was soms het 

ontspanningsmomentje voor de één (achter op de fiets) een inspanningsmoment voor de 

ander (dat was hard trappen hé Jan?!) Fijn dat iedereen echt genoten heeft. 

 deze keer werden de waterfietsen overgeslagen 

 

Deze week heeft u de eerste brief ontvangen over het lustrum. Daarin de datum van 

donderdag 12 mei. Dan is er in de middag en avond een grote…… gepland waar ook 

ouders zijn uitgenodigd. En dan is het fijn om dit op tijd te weten, want misschien moet u 

wel iets regelen om erbij aanwezig te kunnen zijn. Het is de eerste brief van vele, want de 

lustrumcommissie is zeer actief om er een geweldige week van te maken. En zoals dat dan 

gaat, wordt iedereen hierbij betrokken. En zo hoort het natuurlijk ook.   

 plus 31 kaarsjes…. 

 

 

 

 

 



Donderdag staat de hele dag in het teken van dans en muziek. Samen met het CKV wordt 

deze dag vorm gegeven en alle leerlingen kunnen meedoen. Wilt u vooral de website in de 

gaten houden? Deze dag worden veel foto’s gemaakt van alle activiteiten en deze worden 

dan zo snel mogelijk op de site van de Zevenster gezet. Leuk om nog eens samen naar te 

kijken, ook samen met uw zoon/dochter. 

 het enthousiasme zal weer overweldigend zijn 

 

 

Tot slot wil ik u hele fijne Paasdagen wensen, met hopelijk lekker veel zon 

 

 

Met vriendelijke groet mede namens het team, 

 

 

Gerry van Vliet 

 

 

 

 

 

 


