
 
 

 

NIEUWSBRIEF…NIEUWSBRIEF…NIEUWSBRIEF…NIEUWS !!! 
25 januari 2016 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Januari is al bijna voorbij en we zijn 2016 goed van start gegaan. Na alle festiviteiten is het 

ook fijn om weer gewoon aan het werk te gaan. 

We starten met een gezamenlijk project “Ik lekker fit”. Dit is standaard de laatste jaren 

het eerste project in het nieuwe jaar. Mooi passend na alle feestdagen en bij de goeie 

voornemens die iedereen heeft. Bij de gym wordt hier extra aandacht aan besteed en ook 

in de klassen. Bij de catering wordt er rekening mee gehouden, want het past natuurlijk 

niet om allerlei “vette happen” te serveren in deze periode. U vindt dus nu juist de broodjes 

gezond op het menu.  

Mocht u zin en tijd hebben om te komen eten in het restaurant, dan bent u van harte 

welkom. Dinsdag staat er altijd een heerlijke soep met bijpassend hapje op het menu en 

donderdag is er de hap van de week. Op het bord in de gang bij de keuken staat vermeld 

wat er die week geserveerd wordt. Ik kan het u van harte aanbevelen. Het is altijd erg 

gezellig, er is een attente bediening en de prijzen zijn zeker niet hoog voor de kwaliteit die 

geboden wordt. 

 
 

Helaas hebben we ook te maken gehad met zieken. Zowel van leerlingen als van 

personeel. Veel verkoudheden, hoesten en proesten en buikklachten. Hopelijk is deze golf 

snel voorbij. Het is ook lastig om inval te krijgen, dus dan moeten we met elkaar kijken 

waar de inzet vandaan moet komen. Gelukkig wil iedereen dan meedenken en komen er 

ook altijd weer oplossingen. Fijn zo’n team. 

 
 

 

 

 



Deze week is ook de medezeggenschapsraad bij elkaar gekomen. We zijn weer helemaal 

compleet.  

Er zijn nu drie ouders: Wouter van Meer, de vader van Daniel uit het vso, Henri van Essen, 

de vader van Senna uit het so en Sascha van der Linden, de moeder van Marieke uit het 

vso. 

Ook zijn er drie medewerkers van de Zevenster: Suzanne van Eijck uit het so, Cynthia Kint 

uit het so en Mirjam Schnieders uit het vso.  

In totaal een mooie vertegenwoordiging vanuit het so en vso. Belangrijk ook omdat er veel 

zaken staan te gebeuren de komende maanden: de begroting van de school en daarbij 

hoort ook de formatie, de jaarplanning voor het komend schooljaar, de jaarplannen en ga 

zo maar door. Het is belangrijk dat hierbij de medezeggenschap goed geregeld is in het 

belang van ouders, kinderen en personeel. We gaan weer hard aan het werk samen. 

 
 

De leerlingbesprekingen hebben we achter de rug. Collega’s zijn nu bezig om alle 

informatie te verwerken in de OPP’s en UPP’s. Deze worden binnenkort met u besproken. 

Dat zal zijn op 2 of 4 februari, in de middag of avond. Natuurlijk gaan we ervan uit dat u 

naar school komt om het plan met u te bespreken en uw mening hierover te horen. In het 

vso zijn de leerlingen ook hierbij uitgenodigd. Het is immers hun plan om aan te werken de 

komende maanden. En dan is het belangrijk dat er ook met je gesproken wordt en niet 

alleen óver je. 

 

 

 
Je bouwt  namelijk wel aan je eigen toekomst 

 

 

Nadat we even dachten dat het winter zou worden en de schaatsen uit het vet gehaald 

waren, ging toch de temperatuur weer stijgen. Nog even en we gaan de lente weer in . 

 

 

 

Met vriendelijke groet mede namens het team, 

 

 

Gerry van Vliet 

 

 

 

         



           


