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Beste ouders en/of verzorgers,  

 

Tot mijn schrik ontdek ik dat er in februari helemaal geen nieuwsbrief is uitgegaan. 

Dat is toch wel slordig van me.   
Waarschijnlijk omdat we in deze maanden erg druk zijn geweest met begrotingen; zowel van 

de scholen als van de Stichting. 

Er zijn minder leerlingen op de Zevenster en dat betekent natuurlijk ook minder inkomsten. 

Dat betekent altijd veel rekenen en bekijken hoe we maximaal in kunnen zetten voor de 

leerlingen en daarnaast binnen de begroting blijven. Dan ben ik ook erg blij met Claudia, zij 

zit heel erg goed in de financiële systemen en dat maakt alles ook overzichtelijk. Nadat we 

de eerste begrotingsgesprekken hebben gehad, gaan we hier volgende week weer mee 

verder op het Stichtingsbureau. Daarna zal alles helder en concreet zijn. Met de MR wordt 

dan alles doorgesproken. Daarna wordt het verder gecommuniceerd. U wordt dus later 

hierover geïnformeerd. 

 
 

In deze vorige nieuwsbrief heb ik verteld over “ik lekker fit”. Het project is nu afgesloten 

met een spetterende show door de leerlingen van het so. Veel ouders waren hierbij 

aanwezig. Ze hebben geweldig hun best gedaan. We gaan nog wel even verder met het 

schoolfruit, in de week van 10 april krijgen we de laatste keer schoolfruit geleverd. Elke 

week is het weer verrassend wat er gebracht wordt. Heerlijk! 

 
Nu dhr. A. v.d. Velde  en dhr. L. V. Tilburg weg zijn als bestuurder van de Stichting zijn er 

twee personen aangesteld om de bestuursverantwoordelijkheid tijdelijk over te nemen 

totdat de vacature vervuld is: de heren B. Bonnier en R. Lucieer. 
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In Lelystad is er een Sportfonds. Dit fonds is in het leven geroepen voor kinderen en 

jongeren tussen de 4 en 18 jaar uit gezinnen waar geen geld is voor sportactiviteiten. Dit 

fonds vervangt de participatiebijdrage vanuit de gemeente. Als u denkt hiervoor in 

aanmerking te kunnen komen, kunt u verdere informatie vinden op de website: van 

jeugdsportfonds Lelystad. 

 

 
 

En dan zijn we ondertussen al weer overgegaan naar de Zomertijd. Het weer wordt warmer, 

krokussen en narcissen langs de dreven en voorzichtig aan groene blaadjes aan de bomen. 

Wat is dit toch een heerlijk seizoen. 

 

 

Met vriendelijke groet, mede namens het hele team 
 

Gerry van Vliet 

 

 

 
  

 


