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KERSTVIERING ZEVENSTER 2015 

Ook dit jaar hadden we weer een gezellige kerstviering op school. In de ochtend 
was er weer film met popcorn en drinken. Voor iedereen was er wel iets leuks bij 
n.l.: de Nederlandse film Dummie de Mummie, een spannende film Fast /Furious 7 
en de grappige film de Minions           

    
’s-Avonds was er het kerstbuffet waarin in alle klassen de tafels weer erg feestelijk gedekt waren 
en overal in de school branden er kleine lampjes en kaarsjes. Iedereen zag er zeer feestelijk uit en 
er werd weer volop gesmuld van alle zelfgemaakte hapjes. Kortom het was weer een hele gezelli-
ge dag geweest. En zoals elk jaar was er weer veel te veel gemaakt, zodat we de volgende dag 
nog de restjes konden eten. 

 

Hoera! Marlena en Joost hebben een zoontje gekregen! 

Geboren op 8 november 2015. 

Al gauw kwamen ze langs bij ons op school, en hebben we Levi kunnen bewonderen. 

 

Kerstgroeten uit MBC 



Stage bij Albert Heijn. 

Voor het eerst dit schooljaar lopen 4 

leerlingen uit MB-A en MB-B stage bij 

Albert Heijn. Dit zijn Tosin, Dana, Mat-

teus en Diego. Het is de bedoeling dat 

de leerlingen werkervaring op doen. 

De belangrijkste taak is spiegelen. 

Daarnaast wordt er aandacht besteed 

aan het omgaan met klanten; klant-

vriendelijkheid; wat te zeggen als de 

klant iets vraagt; zelf verantwoordelijk-

heid dragen voor de bedrijfskleding; 

zelf op de tijd letten; een praatje ma-

ken in de personeelskantine; iets doen 

voor een collega etc etc. Kortom alle 

aspecten die met werken te maken 

hebben. De stage wordt vanuit school  

begeleid door Zakaria en Dorina.  

vroeger en nu zij was gevangen 

genomen en er kwam rook uit wij 

zitten boven en laag 4 kisten op 

bergen  daar kon je niet recht op 

staan  op laag 2 lagen kanonnen  

we vonden het schip heel mooi en 

het toneelstuk vonden wij heel 

mooi   

Wij zijn met de klas naar Batavia ge-

weest  en ze vertelden over kanonnen. 

Professor vertelden over een schip en 

over de lagen op het schip . 

De kapitein en matrozen speelden een 

toneelstuk. De vrouwen mochten niet 

aan boord zijn.  

Twee matrozen moesten vegen. Een 

matroos was een vrouw.  de kapitein 

Geen  schop  ze vertelden over  
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Bezoek aan Batavia 

 

Stage bij AH 

 

De Kinderboekenweek in OBA en OBB : 

Er was een voorleeswedstrijd georganiseerd tussen OBA en OBB. Dit ontstond doordat er meerdere leerlingen graag wilden 

voorlezen . Er was namelijk gevraagd of er een leerling tijdens de kinderboekweek  kon voorle-

zen aan een groep SO leerlingen. De leerlingen die zich hadden opgegeven van OBA en OBB 

konden zich van te voren voorbereiden op de voorleeswedstrijd. De voorrondes vonden plaats 

in OBA en OBB. De klasgenoten gingen deze leerlingen beoordelen op hun voorleeskwalitei-

ten. Dit gebeurde samen met de groepsleiding doormiddel van een beoordelingsformulier. Erg 

leuk om te zien hoe de leerlingen elkaar beoordeelden! De winnaars waren : Luca uit OBA en 

Jorine uit OBB. Zij stonden samen in de finale en ze waren erg aan elkaar gewaagd! De finale 

vond plaats in de koffiekamer op neutraal terrein. Net als echte juryleden zat de groepsleiding 

van beide groepen bij elkaar achter een grote tafel. Er waren overlegmomenten, er werd com-

mentaar gegeven en er werd een cijfer gegeven door elk jurylid. De leerlingen van OBA en OBB waren het publiek.   Zij moe-

digden uiteraard hun eigen klasgenoot  goed aan! Ze waren allebei zo goed dat er werd beslo-

ten dat ze beiden de winnaar waren. Luca en Jorine mochten daarom allebei gaan voorlezen in 

een SO groep. Dat was een groot applaus waard want het was spannend om voor te lezen aan 

een andere groep!  



 

Wandelen in OB-C 
Elke dag starten de leerlingen in ob-c 
met een wandeling, weer of geen 
weer. We gaan er gewoon doorheen. 
Onderweg kijken we naar alles wat we 
tegenkomen. De ene keer komen we 
honden tegen, een andere keer zijn ze 
met de weg bezig waar we dan een 
tijdje bij blijven kijken. 
We lopen altijd langs de plastic  
container of langs de brievenbus 

omdat Haroen een taakje meekrijgt 
vooronderweg. De ene dag is dit 
een zak met plastic, want op school 
sorteren de leerlingen het afval elke 
dag. Een andere keer post Haroen 
een brief. 
’s Middags maken wij ook nog wel-
eens een  
wandeling, vaak gaan we dan de 
eenden en zwanen voeren in het 
parkje of op de vissteiger vlak bij 
school. 
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                 Darttoernooi 2015 
Eerst hebben wij de oefenrondes gedaan. Ik heb ook mee gedaan met oefenrondes. En daarna 

heb ik de halve finale gewonnen. Bij de laatste ronde moest ik als eerst tegen Gerone en daarna 

tegen Lion. Ik heb gewonnen van hun allebei.  

Ik ben de winnaar geworden van de darten toernooi 2015. Ik heb een beker gekregen. Het is 

goud met zilver. Er staat op: Winnaar Mahidi. En er staat een mooie gouden dart pijl op. Ik was er 

SUPER blij mee!!! Nu heb ik hem thuis in de vitrine kast staan. 

In memoriam 

Ook dit jaar wordt er door een team van Zevenster toppers oliebollen gebakken. Collin, Lyon en 

Wilco hebben in elk geval aangeboden om de oliebollen te bakken. Kwaliteit verzekerd dus! Dit 

culinaire festijn vindt zoals elk jaar plaats bij de Werfsjob in Lelystad. De Werfsjob is tevens de 

sponsor van alle bakmaterialen. Een geweldige gebaar!  

Net als andere jaren komt de opbrengst ook dit jaar weer geheel ten goede aan de Zevenster. 

We gaan namelijk van het geld dat we 

verdienen een “In Memoriam” bank 

kopen. Deze bank zal worden  

geplaatst ergens op het schoolplein 

ter nagedachtenis aan collega’s en 

leerlingen die niet meer onder ons zijn. 

Leerlingen en colle- ga’s kunnen dan zo 

af en toe even stil staan/zitten wan-

neer zij daar be- hoefte aan hebben. 

Hopelijk verkopen we meer dan 500 

oliebollen om ons doel te halen. Ge-

zien de verkopen van vorige keren zal       

dit echter wel luk- ken. 



 

 

 

 

 
 
 
 

 

Stage 
 

    

Met Kerst neemt Raynor afscheid van de Zevenster. Hij gaat 

twee dagen werken bij de Boni in Almere buiten, met behoud 
van de Wajong uitkering. Hij gaat ook nog drie dagen werken 
op de Stek. Dat is de stadsboerderij van Almere. Vakken vullen, 
spiegelen, opruimen en schoonmaken. Maar ook hokken 
schoon maken, dieren voeren en verzorgen. Raynor heeft zich 
het laatste jaar goed ontwikkeld en is flink gegroeid in 
zelfstandigheid. Heeft leren reizen naar het werk met fiets en 
bus. Durft beter zijn mening te geven en kan overleggen als dit 
nodig is. Hij wordt op beide plekken ervaren als een positieve 
en fijne collega. Dat is een knappe prestatie. Veel succes in 

Almere, Raynor! 

 

Raynor gaat bij de Boni in Al-
mere werken en bij de Stek.  

 

 

 

 

 

De stek is een  

kinderboerderij in Almere. 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

Ook dit jaar gaat er een aantal 

leerlingen met de Kerstvakan-

tie de school verlaten. Niet al-

leen een afscheid voor de leer-

lingen maar zeker ook voor 

ons. We zullen ze zeker missen! 

Emra, Danny en Raynor verla-

ten de school.  

Zij hebben alle drie een mooie 

plek gevonden om naar uit te 

 

Schoolverlaters! bba 
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Emra heeft op het moment 

nog geen werkplek gevon-

den, maar hij is hier mee 

bezig samen met zijn Job 

Coach.  

Danny heeft op zijn woon-

plek werk. De MMM boer-

derij in Zeewolde! 

We zullen ze allemaal mis-

sen en wensen ze heel veel 

succes en  

plezier op hun woon/

werkplek-(ken)!!!!!    

Een goed 

2016!!!!!!!!van de 

BBA groep                                 


