
 
 
 
 
 
 
 
 
19 juli 2018 
Morgen zijn we bij de laatste schooldag aanbeland, en dat is van oudsher een moment om even 
terug te kijken op het afgelopen jaar. En zeker voor mij, aangezien ik niet alleen weer een schooljaar 
afrond. Het is ook nog eens mijn eerste jaar op deze school. 
Ik startte dit schooljaar als interim-directeur voor twee dagen in de week, daarnaast werkte ik nog 
drie dagen op de Radboudschool in Heiloo in groep 5. Vanaf een week voor de herfstvakantie was ik 
hier fulltime en op 1 november 2017 had ik mijn benoeming op zak.  
Inmiddels heb ik het gevoel al 
jaren aan deze mooie school 
verbonden te zijn, en ben ik 
heel erg trots dat ik mag 
samenwerken met een 
fantastisch team, veel 
betrokken ouders en natuurlijk 
uw kind(eren). Al met al ga ik 
elke ochtend met een glimlach 
richting De Zevensprong.  
En nu het bijna zomervakantie is, kan ik met een glimlach alvast kijken naar het nieuwe schooljaar. Er 
gaat weer veel gebeuren, en daar heb ik (en met mij natuurlijk ook het team) ontzettend veel zin in. 
Ik hoop u en uw kind(eren) ook! 
Maar eerst is het vakantie. Ik wens u en uw naasten een fijne vakantie toe en ik zie iedereen graag 
terug op 3 september 2018!  

Personeel 
Simone 
Zoals u inmiddels weet neemt Simone deze afscheid als leerkracht van onze school. Ik wil haar 
ontzettend bedanken voor alles dat zij voor onze school gedaan heeft, en ik wens haar heel veel 
succes en vooral heel plezier toe op de St. Barbaraschool in Tuitjenhorn! 
 
Eva 
Komend schooljaar zal Eva ons team komen versterken. Hieronder stelt zij zich kort aan u voor: 

Mijn naam is Eva Oostindiën en ik ben 25 jaar oud.  Komend schooljaar kom ik op de 
Zevensprong werken, in groep 5/6. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te tekenen en te 
schilderen. Ook heb ik een hondje (Freddy) waar ik graag mee wandel. Een gekke hobby van 
mij is dat ik panda's verzamel :) Ik heb er erg veel zin in om bij jullie op school te komen 
werken. Tot na de vakantie!  
Groetjes, Eva 

Ruby 

Komend schooljaar zal Ruby als LIO-stagiaire aanwezig zijn in groep 8. Hieronder stelt zij zich 
voor: 
Ik ben Ruby Duijs. Ik ben 19 jaar en heb na het afronden van de havo ervoor gekozen om te 
studeren op de iPabo in Alkmaar.  

Nieuws 
brief 



Komend schooljaar zullen jullie mij regelmatig in de school zien. Ik ga namelijk mijn LIO-stage 
in de groep 8 van De Zevensprong lopen. Dit houdt in dat ik de donderdagen en vrijdagen 
aanwezig zal zijn in groep 8. Vanaf februari zal ik ook de woensdagen in de klas aanwezig 
zijn. Ik vind het erg leuk om zelf lessen te ontwerpen om zo de stof op een zo leuk mogelijke 
manier aan te bieden. Ook houd ik erg van sporten, daarom heb ik ervoor gekozen om de 
sportklas te doen. Omdat ik deelneem aan de sportklas, mag ik na het behalen van mijn 
diploma ook gymles geven. Misschien zullen jullie mij daarom komend jaar ook in de gymzaal 
tegenkomen. 
Ik heb heel veel zin in het komend schooljaar! Tot dan. 
 
Controle van de leerplichtambtenaar 
Zoals u wellicht weet krijgen wij als school het dringende verzoek om de absenten (inclusief reden 
van absentie) van twee dagen voor en na elke vakantie aan haar door te geven. Vooral rondom de 
zomervakantie wordt er, landelijk, intensief gecontroleerd op ongeoorloofd verlof. Dat u het weet… 
 
Afscheid groep 8 
Afgelopen dinsdagavond speelde groep 8 de afscheidsmusical ‘De tent op z’n kop!’ voor de mensen 
die de kinderen hadden uitgenodigd. Het werd een echt spektakel, waarbij alle kinderen lieten zien 
over geweldige acteer-, zang- of danstalenten te beschikken.  
Afgelopen woensdag heeft groep 8 een afscheidsbrunch georganiseerd en hebben alle kinderen en 
teamleden op het plein afscheid van deze kanjers genomen. Wij wensen hen ontzettend veel plezier 
toe in het voortgezet onderwijs en wij hopen dat zij nog eens laten weten hoe het gaat! 
 
Oproep: Wie wil er meedenken over het portfolio? 
Zoals u weet gaan wij ook komend jaar aan de slag om het portfolio te verbeteren en zou ik het 
waardevol vinden om daar ouders bij te betrekken. Vandaar dat ik een klankbordgroep in het leven 
wil roepen, waarin ouders zitten die met mij willen brainstormen en sparren over waar wij dingen 
anders of beter kunnen doen. Ik heb hiervoor een datum gepland, namelijk woensdag 10 oktober, 
om 14.30 uur. Lijkt het u leuk en interessant om daar deel van uit te maken, geeft u zich dan op? Dat 
kan bij mij.  
 
Slotactiviteit 
Afgelopen week mochten de kinderen (en de teamleden) genieten van een ontzettend leuke 
slotactiviteit, welke dit jaar door onze Oudervereniging is georganiseerd. De presentatie op het 
schoolplein was erg druk bezocht (wat fijn!) en was heel erg leuk om naar te kijken en te luisteren. 
Wij willen bij deze onze Oudervereniging heel hartelijk bedanken voor deze topdag! 
 
Naschoolse activiteiten 
Als bijlage vindt u informatie over ons voorlopige aanbod, met als thema ‘Ontdektalent’. 
 
Vakantierooster schooljaar 2018-2019 
Ter herinnering… Het rooster (inclusief de studiedagen) is als volgt: 
 
Herfstvakantie:   Maandag 22 oktober 2018 t/m vrijdag 26 oktober 2018 
Kerstvakantie:    Maandag 24 december 2018 t/m vrijdag 4 januari 2019 
Voorjaarsvakantie:                 Maandag 18 februari 2019 t/m vrijdag 22 februari 2019                  
Meivakantie:                             Maandag 22 april 2019 t/m vrijdag 3 mei 2019 
Hemelvaart:    Donderdag 30 mei 2019 t/m vrijdag 31 mei 2019 
Pinksteren:                           Maandag 10 juni 2019 (hierna volgt de studieweek)  
Zomervakantie:                            Maandag 15 juli 2019 t/m vrijdag 23 augustus 2019 
 



Studiedagen:                                 Maandag 1 oktober 2018 
    Dinsdag 2 oktober 2018 
    Donderdag 8 november 2018 
    Vrijdag 25 januari 2019 
    Woensdag 13 februari 2019 
Studieweek:   Dinsdag 11 juni 2019 t/m vrijdag 14 juni 2019 (na Pinksteren 

 

Belangrijke data     
03 september:  Eerste schooldag van het nieuwe schooljaar 
17 september:  Informatieavond (alle groepen) 
19 september:  Schoolfotograaf 
1 en 2 oktober:  Studiedagen. Alle kinderen zijn vrij 
2 oktober:  Informatieavond over de Kanjertraining.  

 
 
Met een vriendelijke groet namens het team, 
 
Niels Lover 
Directeur 
 
 


