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Beste ouders/verzorgers, 

 

Op 4 december was het weer zover, Sinterklaas met zijn bekende Pieten kwam de 

Zevenster bezoeken. Dit keer gereden in een cabrio en dat maakte natuurlijk wel even 

indruk. Veel ouders bleven ook wachten om te zien hoe hij aan zou komen. In de 

middenruimte van het so was de ontvangst; liedjes zingen en veel chaos. Dat lijkt wel te 

horen bij de Sinterklaas. De leerlingen vinden het elk jaar weer spannend en genieten hier 

volop van. De cadeautjes vielen allemaal in de smaak mede dankzij de inzet van veel 

ouders was er voldoende te snoepen en te drinken.  

 
En dan is nu de school omgetoverd in een kerstsfeer. Lichtjes, groen en heel veel 

kerstbomen in allerlei maten. En weer waren daar de ouders die bomen uitzochten en 

neerzetten op verschillende plekken in de school. Het ziet er weer fantastisch uit. 

Woensdag de kerstmaaltijd. U heeft de brieven hiervoor al ontvangen. Heel veel ouders 

hebben toegezegd een en ander te willen maken voor de kerstmaaltijd. Er is weer een 

kerstmarkt en als u op school wilt blijven tussen het halen en brengen van uw kind, dan 

kan dat. Er is ruimte voor ingericht en er is ook eten en drinken (tegen een kleine 

vergoeding). In de ochtend is er op het vso de traditionele kerstfilm in drie “bioscopen”. De 

leerlingen vinden de kerst één van de hoogtepunten in het schooljaar en ik moet eerlijk 

bekennen: ik ook. Leerlingen allemaal mooi aangekleed, lichtjes door de hele school en 

samen eten en bij elkaar zijn. Ik geniet hier elk jaar heel erg van . 

 
 

In Lelystad hangen overal aanplakbiljetten over de lichtjesparade op 22 december. Dat valt 

in de eerste week van de kerstvakantie. De ouders van de ouderraad hebben dit op zich 

genomen te vragen of hier belangstelling voor was voor leerlingen én hun ouders. Want ’s 

avonds in het donker is het belangrijk dat elke kind een begeleider heeft die vertrouwd is 

voor hem haar. In totaal is er nu een groep van 60 personen vanuit de Zevenster!! 

Leerlingen en ouders. Zij zullen samen met anderen de lichtjesparade openen. Fantastisch 

dat de ouderraad dit zo heeft opgepakt en georganiseerd. Dank jullie wel! 



 
 

Via de mail en aparte nieuwsbrief bent u op de hoogte gehouden van de verkiezing van de 

GMR: Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad. De verkiezingen zijn geweest en de 

personeelsgeleding is bekend gemaakt. Suzanne zal sinds nu in de GMR zitting nemen. 

Mooi is dat er hierdoor ook een vertegenwoordiger van het (v)so in de GMR zit. Wat 

betreft de oudergeleding zijn er nu 3 ouders bekend. Er waren 4 ouders met gelijk aantal 

stemmen voor 3 plaatsen. Hiervoor zijn verkiezingen uitgeschreven en maandagavond zal 

dit bekend zijn. Stichting SchOOL heeft dan weer een GMR. Belangrijk omdat een GMR 

moet instemmen met verschillende voorstellen vanuit het College van Bestuur. Onder 

andere over de bestuursformatie en de financiën. Nu kunnen we dus weer door. 

 
 

 

En dan is het bijna kerstvakantie. 2015 al weer voorbij. Een moment waarop je terugkijkt 

wat het jaar heeft gebracht; mooie en vrolijke situaties, maar soms ook verdrietige of 

vervelende momenten waar je mee geconfronteerd bent. Ook het moment waarop je 

vooruit kijkt en nieuwsgierig bent naar wat 2016 zal brengen. 

 

Ik wens u allemaal, mede namens het team hele fijne feestdagen en een goed en gezond 

2016 toe. 

 

 

Met vriendelijke groet, 
 

Gerry van Vliet 

 

 

 

 
           


