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Beste ouders en/of verzorgers,  

 

In november is de enquête tevredenheid leerlingen, ouders en personeel afgenomen. Alles is 

doorgestuurd naar het bureau dat dit verder gaat uitwerken. Zowel op schoolniveau als op 

stichtingsniveau. Het is nu wachten op de uitwerking. Ik verwacht deze in de loop van deze 

week of meteen na de kerstvakantie. Daarna zullen we de uitkomsten met u delen en in 

overleg bekijken welke verbeterpunten we aan gaan pakken. Want verbeteren kan altijd.  

 
 

Het eerste decemberfeest hebben we al ruim achter de rug. De pieten kwam onder grote 

belangstelling binnen, maar Sint was nergens te vinden. Uiteindelijk bleek hij in het enorme 

pak te zitten wat de pieten bij zich hadden. Natuurlijk zingen met elkaar en daarna de klassen 
langs. Een groot feest, met ook deze keer veel inzet van de ouders om alles soepel te laten 

verlopen. Ik ben erg blij dat het zo soepel verloopt op de Zevenster. Dat hoor je ook 

weleens anders. En dit is dan een mooi voorbeeld van hoe het ook kan. 

 
 

En nu is de school, samen met een andere groep ouders, omgetoverd in kerstsfeer. De 

school ziet er prachtig uit en toch niet te uitbundig, want dat is niet goed voor alle 

leerlingen. We zoeken hier steeds de balans in. Deze week is woensdag in so-blauw een 

kerstontbijt. ’s Avonds op school eten is voor de jongste leerlingen te inspannend en het 

wordt dan te laat. Dat is voor niemand leuk. Een kerstontbijt geeft dan veel meer rust en 

past meer bij de leeftijd. Voor de andere leerlingen is het kerstdiner in de avond.  

De so-groepen in het atrium en in het vso wordt in de eigen groep gegeten.  

Voor veel leerlingen dé avond van het jaar. Prachtig aangekleed en fris gedoucht, opgemaakt 

en het haar in de gel komen ze dan binnen. Fantastisch om te zien. Ik vind het zelf ook altijd 

weer één van de mooiste momenten in het jaar. In de ochtend de kerstfilm voor de vso-ers; 

ze kunnen zelf kiezen naar welke film ze willen en dan met limonade en popcorn genieten. 

Een jarenlange traditie. 

Mocht u op school willen wachten ’s avonds dan kan dat. Er is ruimte ingericht bij het vso bij 

de kerstmarkt. Daar kunt u naast het kopen van eigen gemaakte spullen ook een hapje eten 

tegen een kleine vergoeding. 

Ik hoop u woensdag allemaal te zien. 

En bent u benieuwd naar de foto’s…. Martie zorgt er altijd voor dat deze snel op de website 

komen: www.de-zevenster.nl  

http://www.de-zevenster.nl/


  
Altijd weer een rijk gevulde tafel, dankzij alle ouders. 

 

En dan wordt er donderdag alles weer opgeruimd en gaan de bomen weer de magazijnen in. 

Ook dan zijn er weer ouders die ons komen helpen. 

Zonder uw hulp zou de decembermaand op de Zevenster meer een stressmaand zijn dan 

een kerstmaand. 

 

Vrijdag gaan we dan op tijd uit: om half één komen de busjes en sluiten we de school en gaan 

we zelf razendsnel naar Albert Heijn, Deen of de C1000. 

 

Zo eind december is altijd de tijd dat we stilstaan bij alles wat er gebeurd is het afgelopen 

jaar. Blij en dankbaar voor alle mooie dingen , maar soms ook verdrietig of teleurgesteld. 

Vooruitkijken naar het nieuwe jaar, verwachtingen hebben en hoopvol zijn dat het weer zo’n 

mooi jaar mag worden of een beter jaar dan hiervoor. Ieder heeft hierbij zo zijn eigen 

gedachten en wensen. 

School is wat dat betreft een bijzondere tak van sport. Op school doen we dit altijd in juni 
en kijken we vooruit naar een nieuw schooljaar, maar ieder van ons zal dat zeker doen wat 

zijn privéleven betreft. 

 

Ik wens u allemaal, namens alle collega’s,   

plezierige en gezellige kerstdagen toe en een goed en gezond 2017 

 

 

Met vriendelijke groet, mede namens het hele team 

 

Gerry van Vliet 

 

 fijne vakantie!!!  Met misschien wel……… 

 


