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Van de directeur
Op vrijdag 19 oktober is met veel hulp van ouders en kinderen het oude meubilair uit het gebouw
gehaald. Voor een ieder die hierbij geholpen heeft: bedankt!

In de herfstvakantie zijn de vloeren in de was gezet en
de grote kasten geplaatst.
Op maandag 29 oktober werd al het nieuwe meubilair
gebracht!
Het was een hele klus, maar op dinsdag 30 oktober
kwamen de kinderen in de nieuw ingerichte lokalen.
Voor de ouders die nog niet in de gelegenheid zijn
geweest om dit te komen bewonderen, hieronder een
aantal foto’s.
Wij zijn erg blij met het resultaat!

Om te onthouden
Maandag 12 november
Maandag 19 november
Vrijdag 30 november
Dinsdag 4 december
Maandag 19 december
Donderdag 20 december
Vrijdag 21 december

Info avond groep 8 19.30 uur. Koffie staat klaar
vanaf 19.15 uur
Jaar vergadering AV 20.00 uur. Vanaf 19.45 uur
staat de koffie klaar
Zevenklapper
Sintviering op school
AV en MR vergadering
Winterfeest. Kinderen vrij om 12.00 uur. Rond 17
uur worden alle kinderen op school verwacht
voor een feestelijke Winterfeest activiteit.
Start van de kerstvakantie om 12.00 uur.

Opgeven broertjes en zusjes
Heeft u een zoon of een dochter die nog dit schooljaar of volgend schooljaar 4 wordt?
Dan kunt u nu alvast een aanmeldformulier ophalen bij meester Robert, zodat we ook met uw
zoon of dochter rekening kunnen houden in de planning!

Nieuw kunstwerk in de hal
Op dinsdagmiddag 13 november komt
er een nieuw kunstwerk in de centrale
hal te hangen.
Dit kunstwerk is gemaakt door oudleerling Paul Slot. Dit kunstwerk is
gebaseerd op een werkje dat hij bij de
kleuters op 31 maart 1999 heeft
gemaakt.
Paul zal op 13 november aan alle
groepen een toelichting geven over het
kunstwerk.

Sinterklaas viering op dinsdag 4 december
We vieren dit jaar het Sinterklaasfeest op
dinsdag 4 december op school.
Alle kinderen mogen deze ochtend verkleed op school
komen. Ze worden om 8.20 uur verwacht in de
stamgroepen (jas aanhouden) en om half 9 gaan we ons
opstellen op het plein voor de school.

Weeksluitingen
Op vrijdagen om 11.30 uur starten de weeksluitingen. Ouders van de groepen die aan de beurt
zijn, zijn hierbij van harte welkom! De groepen die hieronder vermeld staan, laten iets zien op het
podium.
Grote
weeksluiting
9 november
16 november
23 november
30 november
7 december
14 december

Haaien
Haviken

Dino’s
Schapen

Muizen
Bijen
Hazen
Wolven

Bevers

Padden

Mollen
Panda’s

Winterfeest op donderdag 20 december
Op donderdag 20 december is het jaarlijkse Winterfeest.
De kinderen zijn die dag om 12.00 uur vrij
Rond 17.00 uur worden alle kinderen op school verwacht voor een feestelijke
Winterfeestactiviteit. Meer hierover leest u in de volgende Zevenklapper.

Vanuit de AV
Uitnodiging algemene ledenvergadering Activiteitenvereniging
Maandagavond 19 november 2018 houdt de Activiteitenvereniging haar algemene
ledenvergadering. U bent van harte uitgenodigd om deze avond aanwezig te zijn!
De avond begint met het vaststellen van het financieel jaarverslag en zoals benoemd in de
Zevenklapper van 12 oktober zal een voorstel betreffende de (algemene) vrijwillige ouderbijdrage
(ingang schooljaar 2019/2020) in stemming gebracht worden.
U krijgt vervolgens de gelegenheid om vragen te stellen. Uw vragen/opmerkingen kunt u ook
schriftelijk stellen via: secretariaat.av.7sprong@gmail.com.

Aansluitend zal de reguliere vergadering van de Activiteitenvereniging plaatsvinden. U kunt deze
bijwonen, maar u bent ook vrij om naar huis te gaan. Als u blijft, krijgt u een indruk van de
activiteiten waar de ouderbijdrage aan besteed wordt en de voortgang van de vereniging.
De agenda treft u aan op de volgende pagina. De vergadering begint om 20.00 uur en u bent
welkom vanaf 19.45 uur. Uiteraard staat de koffie en thee klaar!
Indien u aanwezig bent, vernemen wij dit graag. Wilt u in dat geval onderstaand antwoordstrookje
invullen en uiterlijk 12 november 2018 in de blauwe brievenbus in de centrale hal deponeren? U
kunt zich ook aanmelden door een e-mail te sturen naar secretariaat.av.7sprong@gmail.com.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de Activiteitenvereniging.

DEELNAMESTROOKJE ALGEMENE LEDENVERGADERING 19 november 2018
Ik … Naam:
Ouder/verzorg(st)er van:
Uit de stamgroep:

Informatie van externen
Net als voor de ouders is een echtscheiding ook voor de kinderen geen gemakkelijke tijd.
Boosheid, verdriet, verwarring zijn veel voorkomende gevoelens die dan bij kinderen leven.
Sommige kinderen vinden het prettig om te weten dat er ook anderen zijn die hiermee te maken
hebben. Speciaal voor hun is het KIES-programma ontwikkeld.
Kinderen In Echtscheiding Situaties
KIES staat voor Kinderen In Echtscheiding Situaties. KIES is een spel- en praatgroep waarbij
kinderen samen met leeftijdsgenoten kunnen praten en waar ze herkenning kunnen vinden bij
elkaar. De spel- en praatgroep KIES wordt begeleid door twee gecertificeerde KIES-coaches van
het maatschappelijk werk.
Start nieuwe groep
Op dinsdag 13 november 2018 start een KIES-groep voor kinderen uit de groepen 5 t/m 8. Er zijn
6 bijeenkomsten gepland in het Zorggebouw van Zorggroep Oude en Nieuwe Land aan de
Kometenlaan 1 in Emmeloord. Zijn er op uw school leerlingen voor wie het KIES-programma zeer
geschikt is? Kunt u de ouder of ouders van deze leerlingen attenderen op KIES?
Informatie en aanmelding
Voor meer informatie en aanmelding kan er op werkdagen tussen 9.00 en 10.00 uur contact
worden opgenomen met Margreet Bakker van het maatschappelijk werk op telefoonnummer
(0527) 63 03 91 of op werkdagen tijdens kantooruren. Mailen kan ook naar:
m.bakker@zorggroep-onl-nl
Met vriendelijke groet,
Margreet Bakker, maatschappelijk werker en KIES-coach

