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Beste ouders/verzorgers, 

 

In de vorige nieuwsbrief vertelde ik over de OPP-gesprekken en hoe belangrijk deze zijn om 

de juiste afstemming tussen school-ouders-leerling te hebben. Helaas hebben we niet de 

100 % opkomst behaald, waar eigenlijk op gehoopt hadden. 

In het so was er een opkomst van  87,5%, in het vso was deze iets lager: 78%. Gemiddeld 

dus 84,5% van alle ouders van de Zevenster hebben een OPP-gesprek gevoerd.   

Eind juni, begin juli staan de eindgesprekken gepland. Zullen we dan gaan voor een 

opkomst van 100%? Dat zou ik echt geweldig vinden. 

     
Na de grote griepgolf hoopten we na de vakantie weer compleet als team te kunnen 

beginnen. Helaas is dat nog niet helemaal het geval. Op dit moment is het niet echt de 

griep, maar wel een buikvirus dat rondwaart op school. Zowel leerlingen als collega’s  

hebben hier mee te maken, merken we. Meestal is dit wel met een paar dagen weer voorbij 

en dat is dan wel weer prettig. Inval is erg moeilijk te krijgen momenteel, dus veel wordt 

intern opgelost door collega’s in te zetten op een andere manier. AL met al redden we het 

dan wel met elkaar, maar het geeft wel onrust en dat merk je meteen. 

We hebben gewoon de lente nodig: meer licht, de zon en groen om ons heen. Heerlijk! 

 

     
Nog maar een paar weken en dan zal Tiny echt de school verlaten en aan het werk gaan 

bij de Aeres als teamleider. Er waren een aantal ouders die dachten dat dit een 1-april-

grap was. Ik wou dat het waar was. Tiny gaat echt. Tijdens de studiedag van 29 maart 

neemt zij afscheid van het team en op de woensdag ervoor van de leerlingen. 19 jaar met 

heel veel enthousiasme, kennis en betrokkenheid bij leerlingen, ouders en collega’s… We 

gaan haar heel erg missen, maar gunnen haar en Aeres alle goeds toe. Aeres boft met 

deze nieuwe teamleider. 
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En dan hebben we woensdag de stakingsdag. U heeft hierover al eerder bericht gehad: de meeste 

scholen in Lelystad en alle scholen van de Stichting SchOOL zullen gesloten zijn. 

Ook de Zevenster is dicht omdat het overgrote deel van de collega’s zal staken. 

Houd u er vooral rekening mee, zodat u en uw kind niet voor een dichte deur komen te staan. 

 

     
 

Vanaf volgende week gaan we aan de slag met weer een schoolbreed project: Vroege Vogels. 

We doen dit samen met de Kubus en het beloofd een heel speciaal project te worden met veel 

verschillende creatieve en culturele invalshoeken. Er zal worden samengewerkt met collega’s van 

de Kubus en alles moet resulteren in een grote presentatie vanuit alle groepen in de gymzaal op 

vrijdag 6 april.. Vanuit de groepen zult u hier verder over worden geïnformeerd. Op de website zult 

u weer de nodige verslagjes en foto-impressies vinden. Houd deze dus goed in de gaten. 

 
     

 

Met vriendelijke groet, mede namens het team, 

 

 

 

 

Gerry van Vliet  
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