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Beste ouders/verzorgers, 
 
Het is alweer oktober en de herfst staat voor de deur, we gaan genieten van een welverdiende herfstvakantie. In 
deze nieuwsbrief wat korte berichten vanuit verschillende groepen en informatie voor ouders waar wij u graag op 
willen attenderen.  
 
Afgelopen studiedag 5 oktober: 
Vanuit het schoolplan zijn wij bezig met het traject van invoering van Rots en Water. Tijdens deze studiedag 
hebben wij als team een scholing gekregen in het werken volgens de principes van Rots en Water. In dit 
schooljaar zullen alle groepen in aanraking komen met de trainingen. 
 
Bericht vanuit de leerlingenraad: 
In de leerlingeraad krijgen kinderen de kans om aan te geven welke punten zij graag 
onder de aandacht willen brengen of aan willen pakken. Op 12 oktober is de 
leerlingenraad bijeen geweest en hebben een goed overleg gehad met de directie.  
Tijdens de bijeenkomst gaven de kinderen aan dat er leerlingen zijn op school die het 
niet fijn vinden dat er shirts gedragen worden met aanstootgevende teksten er op. 
Afgesproken is dat in alle klassen besproken gaat worden hoe sommige teksten over komen en wat dat met 
iemand kan doen. Samen wordt er gekeken naar wat voor teksten wel kunnen en wat voor teksten echt niet. 
Inmiddels is dit in alle klassen gebeurd en weten de kinderen dus dat uit respect naar elkaar de shirts met 
aanstootgevende teksten niet op school worden gedragen. 
 
Bericht vanuit Oba en Obb, zij mochten op bezoek bij het politiebureau: 
Dinsdagochtend werden we hartelijk ontvangen door een jeugdagent en gingen met hem naar een ruimte boven 

in het gebouw. Hier mochten alle kinderen hun zelfbedachte vraag stellen aan 
de jeugdagent. Hij vertelde ons ook over zijn uniform, kogelvrij vest, hij liet zijn 
wapens zien en vertelde wat ze zoal doen bij de politie. 
Daarna kregen wij een rondleiding d oor het politiebureau. We kregen een cel 
te zien en de ruimte waar alle arrestanten binnen komen.  
Ook kregen we de politie-auto’s, busjes, motoren, scooters en fietsen te zien. 
De sirene en zwaailichten van de auto gingen nog aan. Ook liet de jeugdagent 
zien wat er allemaal in een politieauto aanwezig is. 

De kinderen mochten allemaal even een kogelvrij vest om, dit vonden ze een hele ervaring. 
Het was een leerzame, leuke en interessante ochtend voor de leerlingen! 
 
Mantelzorgwaardering: 
Het kan zijn dat ouders/ verzorgers van kinderen van De Zevenster in aanmerking kunnen komen voor de 
mantelzorgwaardering van de gemeente Lelystad. Zij kunnen tot 1 november een bedrag van maximaal € 200 
aanvragen, via de volgende link: https://www.welzijnlelystad.nl/informele-zorg/mantelzorgwaardering 
 
Parkeerplaatsen: 
In de periode 19 t/m 29 oktober wordt een deel van de parkeerplaatsen bij de politie gebruikt voor de stalling de 
wagens van de kermis. Omdat het dan vakantie is zullen wij als school er niet heel veel last van hebben, maar het 
kan zijn dat het op maandag na de vakantie nog wat ongewoon druk is op de parkeerplaats. Graag vragen wij u 
om zorg te dragen voor veilige verkeerssituaties. 
 
 
29 oktober: Jongste leerlingen vrij. 
5 en 6 november: Kijkdag gym voor de opa en oma’s. 
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