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35…
Beste leerlingen, ouders/
verzorgers en belangstellenden,
Vijfendertig jaar Zevenster,
dat is een hele leeftijd voor
een school in Lelystad. Een
school die in deze jaren veel
heeft meegemaakt; hele
leuke en mooie momenten,
maar ook moeilijke tijden.
De school startte als kleine
afdeling van de MLK-school
het Want. Al snel kwam de
eerste verhuizing naar de
Botter, waar we doorgroeiden naar 3 groepen. In 1983
verhuisden we naar een spiksplinternieuw gebouw aan de
Kamp en startten we de vierde groep. De tijden waren
anders, passend onderwijs
bestond nog niet in wetgeving, we zorgden gewoon
voor onderwijs passend bij
onze leerlingen. We groeiden
gestaag en al snel werd de
school uitgebreid met nood-

...35…….35…….
lokalen. Er volgde nog een
verhuizing naar het gebouw
van de Steiger en vervolgens
naar de Volkerakstraat in
2001. De so en vso-afdeling
hadden hun eigen locatie. In
totaal 17 groepen had de
Zevenster en er werd nagedacht over nieuwbouw; de
vijfde verhuizing was op
komst. De so en vso in één
gebouw, maar wel met duidelijk aparte afdelingen voor
de leerlingen. Een prachtig
gebouw is het geworden met
alle faciliteiten voor de leerlingen om ze voor te bereiden op de toekomst. Zo werd
het onderwijsaanbod uitgebreid.
En nu… tijden veranderen.
Passend onderwijs, minder
leerlingen naar het speciaal
onderwijs, veranderde uitstroommogelijkheden en
verminderd budget.

gebleven zijn die fantastisch
leuke, malle, leergierige,
soms ingewikkelde leerlingen
die zich ontwikkelden tot
volwassen jongens en meiden die uitstroomden naar de
passende werk- of vervolgplek. En natuurlijk een team
dat zich steeds weer inzette
om het onderwijs zo passend
mogelijk te maken in een
omgeving waarin leerlingen
en ouders/verzorgers zich
welkom en veilig voelden.
Vijfendertig jaar om trots op
te zijn.
Gerry van Vliet.
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Wist u dat…
 wij alweer 5 jaar in dit
gebouw werken?
 ons restaurant sinds kort
‘Leuk & Lekker’heet?

Gerry van Vliet

Maar wat in die 35 jaar is

D e p l a n t : ” D e Z e v e ns t e r”
De Zevenster is een tenger plantje
met een bijzondere schoonheid.
Een zeldzaam en kwetsbaar plantje dat mooi tot bloei komt. De
groeiwijze van het plantje is een
vergelijking met de ontwikkeling
van onze leerlingen.

 Tiny Klifman en José
Nijsten al heel lang op
de Zevenster werken?
 Dat wij op een studiedag
met meer dan 50
collega’s zitten te
studeren? ( en lunchen..)
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Van Botter tot De Doelen…
Botter

1980 - 1983

Kamp

1983 – 2011

Volkerak

2001-2011

De Doelen

2011– nu

De k euke n
Veel veranderingen ook in het kookonderwijs. Van koken in de klas naar
kookonderwijs in de keuken aan de
Kamplocatie . Nu een bijna professionele uitstraling met een catering voor
en door de leerlingen en een heus
restaurant. De naam van het restaurant is “Leuk en lekker” . Er is op dinsdag soep verkrijgbaar en op donderdag de hap van de week. Ook worden
er taarten gebakken op bestelling op
de woensdag. In het so worden de
basisvaardigheden al aangeleerd in de
keuken daar.

G y m op d e Ze ve ns te r

Ruim 35 jaar geleden
kwam ik als gym meester op de Zevenster
werken. De Zevenster was toen nog een afdeling
van ‘t Want.

In die tijd werd er nog klassikaal lesgegeven. Met
de hele groep ringenzwaaien, klimmen in het
klimrek of bijv. een klassikaal spel. Gelukkig kwam
in die tijd ook de vakgroep bewegingsonderwijs,
zoals die nu nog min of meer functioneert, tot
ontwikkeling. Vanuit die vakgroep zijn de lessen
gymnastiek ontwikkeld tot het lesgeven in kleine
groepjes met meerdere onderdelen in de les.
M.n. voor de kinderen van de Zevenster is deze
vorm van lesgeven erg plezierig.Iedereen kan veel
beter op zijn eigen niveau dingen leren. Doordat er
in kleine groepjes bij verschillende onderdelen
wordt gewerkt krijgt iedereen veel beurten waardoor de kinderen weer veel beter betrokken blijven
bij de gym. Toendertijd is de basis gelegd voor de

lessen gymnastiek zoals die nog steeds gegeven
worden door nu Natascha.
Ook zijn er vanuit de vakgroep allerlei projecten
ontwikkeld. Ik noem er een aantal.

Het eerste circus in het kleine gymzaaltje in de
Kamp, later uitgebouwd tot een echt spectakel in
de Agora, de Pijler enz. De survival sportdagen in
het Zuigerplasbos, kamperen op Vlieland, de
atletiek en spelletjes sportdag. De laatste jaren
kennismaken met verschillende sporten wat vooral
door Natascha werd en nog steeds wordt gedragen.Waar ik erg van genoten heb zijn de laatste 2
jaren op de Zevenster toen ik in het nieuwe gebouw met Natascha naast elkaar heb kunnen
werken. Bij elkaar binnen lopen, veel overleg,
samen lachen, van elkaar leren, bij elkaar kijken

en weer veel kunnen genieten van
de kleintjes (so leerlingen).
Niet vergeten Jeroen die het voetballen op de
Zevenster onder zijn hoede heeft genomen. Uiteraard kijk ik nu al weer uit naar de circus voorstelling op donderdag 12 mei.

Tot ziens, Peter
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Team toen en nu.

Herkent u deze
nog???
Bert, Tiny K.,
Jan, Gerry,
Janet, Mirjam.

W i s t u d at …… … …… ……. . wi s t u d at ……… … …. .
Wist u dat…

van vijf jaar betekent?

Stichting SchOOl ons bestuur is en wij
onderdeel uitmaken van 21 openbare
scholen?

Schoolgruiten een groot succes
was? De leerlingen hebben veel soorten
groente en fruit geproefd, gefinancierd
door Europa.

Gerry de 3e directeur is van De Zevenster?
Leerlingen van het oriëntatielokaal bijna
alles voor ons printen en kopiëren? Zij
doen ook wel eens opdrachten voor andere scholen.

Vso leerlingen onder begeleiding ons
gras maaien?
We dit jaar geen Fancy Fair hebben,
maar een feestweek met voorstelling?

Het op het plein van het vso vaak kouder is dan op het plein van het so?

De kleur van de vloer van de vso afdeling anders is, dan die van de so afdeling? Welke is groen en welke is oranje?

U twee soorten hartige taart en appeltaart of cake kunt bestellen, gebakken
door de leerlingen van de taartengroep?

De schoonmaakster voor en na schooltijd op school zijn om dit grote gebouw
schoon te houden?

Een lustrum een periode van 5 jaar is of
het vieren van het einde van een periode
De eerste heipaal van dit gebouw op
12 februari 2010 de grond inging.

Sinds het veranderen van de regels voor
schoolvervoer meer leerlingen zijn gaan
fietsen?
Het logo van de school nu ook vijf jaar
bestaat?
Het team met veel plezier en grote inzet
op De Zevenster werkt, en dit nog jaren
vol wil houden met de geweldige leerlingen en in dit heerlijke gebouw.

Felicitaties—Van Harte—Proficiat—Gefeliciteerd—
Wij feliciteren de leerlingen, het personeel en
andere betrokkenen van de Zevenster,
hartelijk met jullie Lustrum.
Namens het hele team van lunchroom tante Truus, gefeliciteerd met jullie
35 jarig bestaan.
Wij mogen al 11 jaar leerlingen vanuit de Zevenster begeleiden. Dit doen wij
met veel plezier. Een aantal zijn nu als vaste medewerkers in ons team aan
het werk. Bedankt!!
Team Tante Truus

Dag leerlingen, leraren en medewerkers van De Zevenster.
Van harte gefeliciteerd met jullie 35-jarig bestaan en het
vijf jaar samenzijn in het nieuwe schoolgebouw. Heel veel
leer- en werkplezier voor de komende jaren en natuurlijk
heel veel feestplezier met deze jubilea. Namens het Team
van Oma's Knopendoos, Mirjam Klunder.

“Beter een goede buur dan een verre vriend”.
Sinds 5 jaar is de Zevenster onze “goede buur” en daar zijn we erg
blij mee. Al 35 jaar zet deze school, waarvan de laatste vijf jaar als
onze buren zich in voor kinderen waarbij het leren moelijker gaat.
De jeugd voorbereiden op een goede toekomst is iets wat ons als
buren verbindt. Ieder vanuit een eigen verantwoordelijkheid werken we aan het welzijn van de jeugd en daarmee aan onze toekomst. We feliciteren onze buren dan ook hartelijk met hun jubileum en hopen nog vele jaren naast elkaar “te wonen”
Namens de politie Lelystad
Charles Lamens
Teamchef

Beste Zevenster buren,
Van harte gefeliciteerd met het 35 jarig bestaan van de school en het 5 jarig jubileum van het nieuwe school gebouw. Gelukkig
werken jullie brandveilig met elkaar, blijf dit vooral ook in de toekomst doen, dan kunnen jullie nog lang van het gebouw en
elkaar genieten. Gefeliciteerd namens Brandweer Flevoland!!! De bijna buren, de Brandweer
Met vriendelijke groeten,

Beste medewerkers van De Zevenster. 35 jaar wat een tijd! Wij ervaren jullie als een warme school waar ieder
kind tot zijn recht mag komen. Van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal. Keep up the good work!
Vanessa van der Weide-Gnodde . Persoonlijk begeleider BSO Sterrenloo te Lelystad

Feest!
Komende week gaan we met
elkaar vieren dat we 35 jaar bestaan! We doen workshops,
gaan op schoolreis en als afsluiter een optreden voor alle ouders & verzorgers in de vorm
van een circus.
Op de plek waar wij staan

Foto’s hiervan komen op de
website van de Zevenster

is lang geleden een schip vergaan,
in negentientachtig teruggevonden
nu altijd met onze school verbonden.

www.de-zevenster.nl

