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25 februari 2016 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

In de  vorige nieuwsbrief berichtte ik u dat we te maken hadden met zieken en dit is helaas 

nog niet voorbij. De griepgolf heeft ook de Zevenster getroffen, zowel bij leerlingen als bij 

personeel. Helaas is er niet veel inval te vinden, maar met elkaar hebben we toch de meest 

haalbare oplossingen gevonden. Gelukkig werken er veel mensen op de Zevenster die zich 

dan flexibel opstellen. Fijn is dat 

 
 

Deze week nemen we afscheid van zeven leerlingen: Karim, Thomas, Alex, Kevin en Jerico 

gaan de school verlaten en gaan aan het werk. We nemen dan afscheid van ze tijdens de 

diploma-uitreiking.  Zij hebben allemaal heel wat schooljaren op de Zevenster 

doorgebracht en zijn nu toe aan een nieuwe fase. Geen leerling meer maar werknemer. 

Zo’n overstap markeren we dan met elkaar met het Zevenster-diploma, dat ook officieel 

ondertekend wordt door de leerling en de directie. Het is altijd weer een bijzonder 

moment, waar vaak ook ouders en broers en zusters bij aanwezig zijn. 

Twee leerlingen verhuizen en gaan naar een andere school buiten Lelystad: Kevin en 

Noëlle. Ook voor deze leerlingen een bijzonder moment en weer erg spannend. 

 
 

Zeven leerlingen die de school verlaten dat is veel. Dat brengt me ook meteen op datgene 

waar nu veel tijd in gaat zitten: de schoolbegroting. Er zijn veel minder leerlingen dan de 

vorige keer bij de teldatum. De teldatum is een moment in het schooljaar: 1 oktober, 

waarop de inkomsten van de school worden vastgesteld. Zijn er meer leerlingen dan het 

jaar ervoor op 1 oktober dan worden je inkomsten hoger, zijn er minder leerlingen dan het 

jaar ervoor dan worden de inkomsten minder. Dat laatste is nu het geval. We hebben 

zestien leerlingen minder, dus is het heel hard rekenen om zo goed mogelijk de formatie in 

te kunnen zetten en alle overige rekeningen te kunnen betalen. 

Veel rekenwerk en gepuzzel, maar uiteindelijk komen we er ook steeds weer uit. 
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En dan zijn de werkgroepen druk bezig met het organiseren van het lustrumfeest. De 

Zevenster bestaat al weer 35 jaar en dat laten we niet ongemerkt voorbij gaan. Het wordt 

een week met verschillende activiteiten voor leerlingen en oud-leerlingen, waarbij we u als 

ouders natuurlijk niet vergeten. Als ik de plannen zo zie, wordt het een spetterende week 

in mei. 

     
 

Wat ik bijna vergeet te vertellen is dat er vrijdag de finale wordt gespeeld van het Dycore-

damtoernooi. Al twee weken spelen leerlingen in pauzes tegen elkaar. Deze competitie 

eindigt vrijdag in een zinderende damfinale in de vso-middenruimte. Prachtig. Twee 

leerlingen in opperste concentratie en daar omheen een groep van zo’n dertig leerlingen 

en personeel die doodstil het damspel volgen. Ik ben benieuwd wie er dit jaar kampioen 

wordt. 

  
 

Tot slot wil ik u een fijne voorjaarsvakantie wensen, met hopelijk lekker veel zon 

 

 

Met vriendelijke groet mede namens het team, 

 

 

Gerry van Vliet 

 

 


