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 NIEUWSBRIEF…NIEUWSBRIEF…NIEUWSBRIEF…NIEUWS!! 
juli 2017 

 
Beste ouder(s), verzorger(s),  

 

En zo is het schooljaar al weer bijna voorbij. Volgende week de laatste schoolweek en dan gaan 

de deuren voor zes weken dicht. Natuurlijk niet helemaal, want de BSO is in deze periode 

gewoon open. Veel kinderen en de ouders maken daar gebruik van. Ik ben blij dat deze 

mogelijkheid er is. 

Als je dan terugkijkt verbaast het je altijd hoe snel alles is gegaan en ook over wat er allemaal is 

gebeurd. Van veel dingen bent u op de hoogte door de nieuwsbrieven. 

 
 

Vorige week had de onderbouw van het vso een atletiekdag samen met de bovenbouw van de 

Watergeus. Geweldig weer en veel atletiekonderdelen waar leerlingen zich op konden storten. 

Het was weer geweldig georganiseerd door de vakgroep bewegingsonderwijs. Wat dat betreft is 

het bewegingsonderwijs heel vooruitstrevend in Lelystad. Met elkaar hebben ze een geweldig 

aanbod gerealiseerd voor alle Lelystadse leerlingen. Een compliment voor deze enthousiaste 

groep is zeker op zijn plaats hier. 

 

                                
 

 

Al deze activiteiten die we met de leerlingen ondernemen vragen natuurlijk tijd om het te 

organiseren. Wat we ons misschien niet altijd realiseren is dat we dit kunnen doen, mede door 

een heel actieve ouderraad en hulpouders. Zij zorgen bij alle activiteiten voor boodschappen, 

organiseren koffie, thee en limonade, denken mee in de organisatie. Echt geweldig. 

Dit is wel de plaats om hen heel hartelijk te bedanken voor al hun inzet het afgelopen jaar. Ik 

hoop dat we volgend schooljaar weer mooie dingen kunnen organiseren voor alle kinderen van 

de school. 
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bedankt ouders voor alle inzet in het afgelopen schooljaar 

 

Ook hebben we kunnen genieten van een docentenconcert van de Kubus. Dit was in het teken 

van IkToon (maand van de Amateurkunst). De klassieke muziek die zij brachten vonden de 

leerlingen ook mooi om naar te luisteren, al is het iets heel anders dan zij in de dagelijkse 

praktijk luisteren. Een mooie en bijzondere ervaring. 

 

     
 

En toen werden we ook nog verrast door het Bas Jan van Bochovefonds. Deze oud-wethouder 

van Lelystad heeft bij zijn vertrek een fonds opgericht waaruit speciale doelen gesponsord 

konden worden. Voor de Zevenster hebben we daar ook weleens een succesvol beroep op 

gedaan. Nu wordt het fonds opgeheven en werden de gelden verdeeld. We vielen weer in de 

prijzen. € 3.000 werd er aan ons overhandigd met een cheque. Voor dat geld kunnen we 

bubbelballen voor het vso aanschaffen en een audionetic voor de so. daar zijn we natuurlijk erg 

blij mee.  

 

 

 
Een audionetic is een apparaat voor op het plein van de so-leerlingen. Hiermee kan er muziek 

gespeeld worden en kunnen er spelletjes rond dans en muziek gespeeld worden. 

De bubbelballen was al lang een grote wens van de vso leerlingen. Helaas te duur om zomaar 

aan te schaffen. Leerlingen hebben zelf een bedrag bij elkaar gespaard door lege flessen in te 

leveren en nu is het totaalbedrag gehaald. Mooi hè! 
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Met elkaar hebben we ook teruggekeken op de jaardoelen van de school, wat 

onderwijsontwikkeling betreft. Dan is er ook veel gebeurd en behaald: 

- De lees-rekenwerkgroep heeft ervoor gezorgd dat de bibliotheek is opgeschoond, nieuwe 

boeken zijn aangeschaft en buigt zich over de spellingsmethode. 

- Sociaal-emotionele ontwikkeling, met name de relationele en seksuele vorming heeft dit 

jaar weer aandacht gevraagd. Hoe gaan we met elkaar om en welke lessen geven we 

hierin voor de jonge leerlingen én voor de bijna volwassen leerlingen. Met name hoe ga je 

met elkaar om en bouw je een goede relatie met elkaar op. 

- Het leerlingvolgsysteem is veranderd. Dat vraagt veel tijd in de omzetting naar het 

nieuwe systeem van Logos. U zult dat ook merken aan de lay-out van de documenten. 

Dit is iets wat een paar jaar vergt en waar we volgend jaar mee verder gaan.  

Daarnaast zijn er nog andere ontwikkelingen, maar dit zijn echt grote items. Nu zijn we bezig 

om het jaarplan 2017-2018 te schrijven. Mocht u daar belangstelling voor hebben, vraag dit 

gerust bij Tiny of Nicole. We zorgen dan voor een exemplaar voor u. 

 

 
 

Tot slot nemen we afscheid deze week. Van leerlingen en collega’s: Hocine, Pieter, Daniël, 

Ceylan, Tosin en Luwam gaan allemaal aan het werk. Een hele overstap van leerling naar 

medewerker. Goed voorbereid vanuit de stages maken ze de overstap. Tijdens de diploma-

uitreiking wordt hier aandacht aan besteed. Een bijzonder moment altijd. 

Sascha en Michael gaan ook van school; niet aan het werk, maar zij gaan naar een andere 

school. 

Andrea en Debbie hebben allebei een andere baan. 

Andrea heeft het afgelopen jaar op de Zevenster gewerkt. In eerste instantie zou dit tot aan de 

kerstvakantie zijn, maar zij is (gelukkig) gebleven tot nu. Nu wacht haar weer een andere school 

waar zij als leerkracht gaat werken.  

Debbie heeft langer op de Zevenster gewerkt, in totaal 20 jaar. Een hele lange tijd waarin we 

veel samen hebben meegemaakt. Debbie gaat een nieuwe uitdaging aan op een basisschool bij 

haar in de buurt. Niet meer alle werkdagen in de auto van Purmerend naar Lelystad, maar 

lekker op de fiets naar het werk.  

Voor beiden geldt; jammer voor ons, maar goed voor henzelf. 

 

De vacature-ruimte is niet ingevuld dit schooljaar, want door de daling van het leerlingaantal 

moeten we vooruit zien en binnen de begroting blijven. Maar dat gaan we zeker redden volgend 

jaar. 
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In de vorige nieuwsbrief stond de concept planning. Nu is deze definitief gemaakt. Er is een 

wijziging in de studiedag in juli 2018. Nog ver weg, maar goed om rekening mee te houden 

 

Planning  schooljaar  2017-2018 
 

Vakantie/vrij voor de leerlingen  

Herfstvakantie Zat. 21 okt t/m zon 29 okt 2017                                

Kerstvakantie Vr 22 dec 12.15 uur t/m zon 7  jan 2018 

Voorjaarsvakantie Zat 24 feb t/m  zon 4 mrt 2018 

Pasen Vr 30 mrt t/m ma 2 april 2018  

Koningsdag Vr 27 april 2018 

Meivakantie Zat 28 april  t/m zon 13 mei 2018 

Hemelvaart  do10 + vr 11 mei 2018 

Pinksteren 21 mei 2018 

Zomervakantie Vr 20 juli vanaf 12.15 uur t/m zon  

2 sept 2018 
 

STUDIEDAGEN:  
- Donderdag   5 oktober 2017   

- Woensdag  29 nov 2017     

- Vrijdag  26 januari 2018      

- Donderdag  29 maart 2018     

- Maandag   11 juni 2018: oranje, groen, Mba, Mbb, Bba 

- Dinsdag  12 juni 2018: blauw, geel, Oba, Obb, Mbc  

 Vrijdag  13 juli 2018     

      
Tot slot wil ik u, mede namens het hele team een hele fijne, zonnige zomervakantie toewensen en 

hoop ik iedereen in goede gezondheid weer te zien in september 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Gerry van Vliet  
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