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september 2019  

 

Beste ouders/ verzorgers, 

 

 

Het schooljaar is weer begonnen en langzaam begint iedereen weer zijn draai te vinden. Voor de kinderen zijn 

de eerste weken altijd even wennen. Het groepsproces is in volle gang en ook al hebben de kinderen al een 

aantal jaar bij elkaar in de klas gezeten, zal het groepsproces weer van vooraf aan beginnen. De eerste weken 

zijn de leerkrachten dan ook altijd erg bezig met de normen en waarden in de groep en het leren kennen van de 

kinderen. Ik wens iedereen veel succes en vooral veel nieuwe leerervaringen in de groep. 

 

 

Nieuwe collega in de blauwe groep stelt zich voor: 

Hallo ouder/verzorgers, 

Graag stel ik me even aan u voor! 

Ik ben Heidi Aalders en kom op de donderdag en vrijdag samen met Juf Cynthia in de 

blauwe groep werken. 

Ik woon in Enkhuizen met mijn man en 3 kinderen. Ik heb 17 jaar met veel plezier als 

kleuterjuf gewerkt. Nu heb ik veel zin om op de Zevenster te werken. 

De maandag werk ik in groep 3 op een andere school. 

Ik heb erg veel zin in deze nieuwe uitdaging en vond het erg leuk om de kinderen 

dinsdag te ontmoeten. Wanneer u verder nog iets wilt weten dan hoor ik het graag. 

 

Hartelijke groeten Heidi 

 

 

Afscheid collega: 

Na het afscheid van Desirée heeft ook Klaas aangegeven een nieuwe uitdaging aan te gaan. Vanaf 1 oktober 

zal Klaas gaan werken in het Voortgezet Onderwijs. We wensen hem veel succes en uiteraard veel plezier in 

zijn nieuwe werk. 

Op dit moment zijn de sollicitaties in volle gang en we hopen u snel te kunnen berichten over een waardevolle 

opvolger van Klaas. 

 

 

Bericht vanuit de keuken: ‘Taarten bakken’ 

Hallo ouders,  

Er is dit jaar weer de mogelijkheid om taarten te bestellen. Er zijn een aantal taarten die steeds terug komen 

om te bestellen dat zijn de volgende: cake, appelcake, appeltaart en appelnotentaart. Hartige vlees en vis 

(gerookte zalm) 

Elke periode is er een thema taart deze periode is dat een Italiaanse hartige taart met gerookte kip of tonijn. 

Als jullie een taart willen bestellen kan dat via de groep van uw kind. De prijzen verschillen van 4 euro tot 6,50.  

Groetjes de bakgroep. 

 

 

Sport en Cultuur week 

Als het goed is heeft iedereen al een folder ontvangen, maar bij deze nog even extra aandacht voor de Sport en 

Cultuurweek. Er zijn allerlei sporten te ontdekken wanneer je je opgeeft voor de Scholierensport op: 

www.scholierensport.nl  

Zaterdag 21 en zondag 22 september 2019 kun je fietsend door Lelystad op 

verschillende plekken kennis maken met sport en cultuur in Lelystad. Meer info op: 

www.sportbedrijf.nl/sportencultuurweek 
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Vrije dagen jongste leerlingen: 

De kinderen tot 7 jaar hoeven minder dagen naar school en hebben daarom een aantal lesvrije dagen. Deze 

zijn voor de vakantie in de nieuwsbrief gecommuniceerd. Inmiddels heeft u de kalender gekregen voor thuis, 

maar daarop zijn helaas een aantal data verkeerd overgenomen.  

Bij deze de data waarop de jongste leerlingen vrij zijn: 

4 oktober 2019 

29 november 2019 

6 december 2019 

24 januari 2020 

14 februari 2019 

13 maart 2020 

19 juni 2020 

 

 

Oudercommunicatie: 

Vanaf dit schooljaar maken wij gebruik van SchoolWapps. Dit is een digitaal 

ouderportaal waarmee wij via mail en website met u kunnen communiceren. 

Ook is het mogelijk om gebruik te maken van een mobiele app. Dit maakt 

het voor ons mogelijk om op een makkelijke en snelle manier met u te 

kunnen communiceren. 

Als het goed is hebben alle ouders/ verzorgers een brief gekregen met 

daarop inlog gegevens. Iedere ouder of verzorger kan zich individueel 

aanmelden. Log snel in.  
 

 

 

Agenda: 

11 september jongste leerlingen vrij. 

16 t/m 20 september Contact op maat gesprekken. 

23 t/m 27 september Week tegen het pesten. 

30 september Informatie avond voor nieuwe ouders VSO (OB-a OB-b en MB-a) 

2 oktober start Kinderboekenweek 

4 oktober jongste leerlingen vrij 

11 oktober Afsluiting Kinderboekenweek 

18 oktober Darttoernooi VSO 

19 t/m 27 oktober Herfst vakantie 

 

 

 

 

Deze nieuwsbrief is samen met andere nieuwsberichten ook terug te vinden op onze website. 
 

 

 

Namens het team van De Zevenster, 

Met vriendelijke groet, 

 

 Fonny Docter       Martijn van Iersel 

Meerscholen directeur   Locatie leider 


