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Beste ouders/verzorgers, 

 

Heeft u het afgelopen weekend ook zo genoten van het heerlijke lenteweer? Lekker zonder 

jas naar buiten , volop buiten spelen in het zonnetje en sommigen ook weer druk bezig in 

de tuin of op het balkon met bloemetjes planten. 

Wat is dit toch een heerlijk seizoen. Ik hoop dat-ie heel lang blijft schijnen nu. 

      
 

En toen was vorige week het kamertje van Tiny leeg. Raar hoor na 19 jaren op de 

Zevenster. Je merkte het ook aan de leerlingen en zeker ook de collega’s. Alles moet nog 

even wennen. Er wordt nu druk gezocht naar een nieuwe adjunct-directeur, maar dat is 

nog niet zo makkelijk blijkt wel. Er zal wel wat tijd overheen gaan, maar daarna komt het 

best wel voor elkaar verwacht ik. Intern hebben we een aantal taken anders verdeeld 

onder de collega’s. Hierdoor blijven alle lopende zaken gewoon doorgaan zoals het hoort. 

      
 

Vrijdag 6 april was de voorstelling van de leerlingen voor de ouders als afsluiting van het 

project “Vogels”. Dit is samen met de Kubus gedaan. De leerlingen hebben weer erg hun 

best gedaan met muziek, dans en mooie werkstukken maken. 

Mocht u de voorstelling hebben gemist, op de website staat een hele mooie impressie 

ervan. Onze eigen fotografe Martie, zorgt steeds weer voor mooie foto’s en zet ze ook 

direct op de website zodat u allemaal mee kunt genieten. 

      www.de-zevenster.nl 

 

De afgelopen week zijn we iets minder goed bereikbaar geweest vanwege de omzetting 

van onze provider Actacom naar een nieuwe Heutink. Dat was even stressen met elkaar. 

Nieuwe systemen die je je eigen moet maken en een werkwijze die net even anders is. Zo 

herkenbaar voor onze leerlingen als alles iets anders loopt dan ze verwachten; je merkt 

het gelijk in het gedrag. Maar nu gold het ook voor ons. Frustratie als het niet direct lukt 

en dan natuurlijk ook even mopperen op elkaar. Deze week is alles hopelijk weer helemaal 

op orde en werken alle systemen weer naar behoren. 
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     wat een stress….. 

 

Vrijdag 20 april vieren we de koningsspelen 

       
De leerlingen van het so doen de koningsdans en allerlei spelletjes. Hopelijk op het plein in 

de zon en met veel hulp van ouders. Het vso krijgt een eigen programma, want sommigen 

willen liever iets anders dan spelletjes. Dat is logisch gezien hun leeftijd. 

Na de koningsspelen gaan we gewoon door, want om 5 uur begint “de Proeverij”, eigenlijk 

gewoon de bekende fancy fair van de Zevenster. We hebben spelletjes voor iedereen, 

heerlijke hapjes om te proeven (mag ook meerdere keren na elkaar hoor ☺), schminken en 

natuurlijk de loterijen met ook dit jaar weer prachtige prijzen. We hopen dat we u 

allemaal weer zullen ontmoeten en dat het weer als vanouds gezellig wordt. 

     
 

Daarna nog maar een paar dagen school en begint de meivakantie: 27 april is het 

Koningsdag en is iedereen vrij en daarna begint de meivakantie. 

Deze duurt dan tot en met zondag 13 mei. Zo gaat het erg snel allemaal, nietwaar?! 

 

Met vriendelijke groet, namens het hele team, en tot 20 april…. 

 

 

 

Gerry van Vliet 
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