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September 2017 

 
Beste ouders/verzorgers, 

 

En zo is het schooljaar al weer twee weken oud. Iedereen is weer enthousiast begonnen in 

een nieuwe groep, meteen nieuwe meester of juf en sommigen juist met het vertrouwde 

gezicht van vorig jaar. Het is altijd heerlijk om iedereen weer te zien na zo’n lange periode. 

Er zijn ook veel nieuwe gezichten. Kinderen die na de zomervakantie bij ons op school zijn 

gekomen. Zij moeten soms nog wel wat wennen en de weg leren kennen. Gelukkig gaat 

dat in het algemeen vrij snel Dat is een goed teken. 

      
 

Naast de nieuwe leerlingen verwelkomen we natuurlijk ook de nieuwe ouders en 

verzorgers. We hopen samen er een goede schooltijd van te maken waarbij we regelmatig 

met elkaar in gesprek zullen gaan over uw zoon/dochter, onze leerling. De afstemming met 

thuis is zo belangrijk, daar willen we veel aandacht aan besteden. Samen bereiken we 

meer! 

      
 

Volgende week starten de “contact op maat-gesprekken”. U heeft hiervoor een uitnodiging 

gekregen van de groepsleiding. Zij willen 3 belangrijke dingen met u bespreken: 

- Wat vindt u belangrijk dat wij weten over uw zoon/dochter  

- Wat vindt u belangrijk in de communicatie met elkaar en op welke manier spreken 

we dit samen af 

- Wat is de focus voor uw kind voor het komend jaar (het perspectiefplan) 

Het is dus een belangrijk gesprek, expres gepland aan het begin van het schooljaar, 

waarbij wij ervan uitgaan dat we elkaar zullen ontmoeten. 
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Wist u trouwens dat er regelmatig nieuws vanuit de school en de groepen op de website 

wordt geplaatst ?   www.de-zevenster.nl  

 

 

Bij beide ingangen van de school hangt een poster over de truckrun De Joon op zaterdag 7 

oktober van 10.30 tot 17.00 uur. Deze truckrun is altijd een hele belevenis voor veel 

jongens en meisjes. Misschien ook wel erg leuk voor uw zoon of dochter. Mocht u daar 

belangstelling voor hebben dan kunt u hem/haar hiervoor opgeven. Wij organiseren het 

niet vanuit school, maar informeren u wel hierover. En zeg nou eerlijk, wat is er nou 

mooier dan meerijden op zo’n enorme wagen. 

 
 

Natuurlijk heeft u gelezen over de stakingsactie van 5 oktober. Het is volop in het nieuws 

momenteel. Leraren staken voor meer salaris en vermindering van de werkdruk. Op dit 

moment inventariseren we wie er gaan staken deze dag. Aangezien er deze dag een 

studiedag was gepland waarop alle leerlingen vrij zijn, heeft het voor u niet het 

stakingseffect wat anders het geval zou zijn. De dag van 5 oktober is een bijzondere dag, 

omdat het  “de dag van de leerkracht” is. Met dit keer wel een heel speciaal effect. 

     
 

 

 

Tot slot wens ik u, mede namens alle collega’s een heel mooi schooljaar toe. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Gerry van Vliet 
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