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Van de directeur
Vrijdag 8 juli 12.00
Boekenverkoop
Beste ouders en kinderen,
uur
middenbouw
Dinsdag 12 juli
Doorschuifmiddag
In de vorige Zevenklapper stond ook een stukje
Vrijdag 15 juli
Laatste schooldag (alle
van mij. Het is een tijdlang onzeker geweest,
kinderen om 12.00 uur
hoe ik zou herstellen en of ik weer bij de
vrij)
Zevensprong aan de slag zou kunnen gaan. Door
een aantal gesprekken, tijdens de laatste
periode van mijn herstel, ben ik tot de conclusie
Van het College van Bestuur Aves
gekomen dat de Zevensprong toe is aan een
Aan de ouders/verzorgers van leerlingen van
nieuwe directeur; ik heb onvoldoende energie
OJS de Zevensprong
om deze mooie school te bieden wat nodig is.
Geachte ouders/verzorgers,
De gesprekken werden steeds gedeeld met
dhr. Jos Timmerman van het CvB van Aves. De
Als College van Bestuur van Aves hebben we een
slotsom is dat ik na ruim 40 jaren werk in vaste
belangrijk bericht voor u:
dienst in het onderwijs, waarvan 13 jaar op De
Auke Swart heeft in overleg met het College van
Zevensprong, mijn werk ga afsluiten. Dat is in
Bestuur van Aves besloten om met ingang van 1
een relatief korte periode tot stand gekomen en
oktober 2016 gebruik te maken van de 60+-regeling
dat roept dan ook de nodige gevoelens/emotie
van Aves; Auke neemt ontslag bij Aves als directeur
op bij mij, maar ook bij het team en wellicht bij
van de OJS de Zevensprong. We vinden dat heel
u.
spijtig, maar we respecteren Auke’s besluit. Zoals u
Ik wil de Zevensprong zo goed mogelijk
weet is Auke in de afgelopen periode gereachterlaten en zal de school dan ook, zolang dat
integreerd na een periode van afwezigheid. Tijdens
nodig zal zijn, ondersteunen met mijn kennis en
de re-integratie hebben we steeds in onderling
inzet.
overleg afgestemd wat Aukes belastbaarheid zou zijn
Het loslaten zal best nog tijd kosten, voor mij in
op de korte en op de lange termijn. Uiteindelijk is
ieder geval wel, maar het gaat goed komen.
Auke samen met het CvB tot de conclusie gekomen
Auke Swart

Om te onthouden
t/m vrijdag 8 juli

Rapportgesprekken

Dinsdag 5 juli

Groepsindeling mee naar
huis
Studiedag, alle kinderen
vrij!!!!
Doorschuifochtend
(wennen in de nieuwe
stamgroep)

Woensdag 6 juli
Donderdag 7 juli

dat de Zevensprong meer gebaat is bij een nieuwe
directeur die zich voor de volle 100% kan richten op
de verdere ontwikkeling van OJS de Zevensprong.
Als CvB staan we achter de beslissing die Auke heeft
genomen.

Het College van Bestuur van Aves is al in overleg met
de medezeggenschapsraad van OJS de Zevensprong
om te bespreken hoe we de procedure voor de
ontstane vacature per 1 oktober 2016 opstarten.

In de tussenliggende periode zal Hubert Winters als
interimdirecteur de directietaak blijven waarnemen
op de Zevensprong.
Met vriendelijke groet,

Jos Timmermans,
Lid College van Bestuur Aves

Joep is geboren!!!
Juf Inge is 17 juni bevallen van een zoon: Joep!
Gefeliciteerd!!!

af. Na afloop kregen we een lekker ijsje.
Bedankt groep 8!
Afscheid collega’s in de onderbouw
Dit schooljaar werkten Rian, Petra en Michel in
de onderbouw van de Zevensprong. Volgend
jaar zijn ze niet meer bij ons werkzaam. Bedankt
voor jullie inzet en samenwerking.
Schoonmaak
Het einde van het schooljaar is in zicht. Bij de
kleuters is het de gewoonte dat er materialen,
speelgoed en dergelijke gewassen worden,
zodat we na de vakantie weer fris en schoon
kunnen starten. De komende weken worden er
weer spullen klaargezet in de kleutergroepen,
die door ouders thuis gewassen en
schoongemaakt mogen worden.
We vinden het fijn als alles voor de vakantie
weer terug is. Ook wordt er per groep een
dagdeel gepland om de klas te poetsen. Alvast
bedankt voor alle hulp!

Middenbouwnieuws
De Wieden
Alle groepen zijn deze weken naar een excursie
naar de Wieden geweest. Dit heeft te maken
met onze leren leven lessen. We hebben de
laatste weken met juf Gea, juf Hennie en juf
Assia gewerkt over natuur en op deze manier
willen het project afsluiten.

Eindpresentatie 8+
Eva, Maud en Thijs hebben vorige week
woensdag hun eindpresentatie voor de 8+ klas
gehad.
Ze hebben allemaal hun eigen project laten zien.
Nu zit de 8+ klas er op. Volgend jaar gaan ze
naar het voortgezet onderwijs. Ze hebben een
prachtige tijd gehad in de 8+klas.

Onderbouw
Musical groep 8
Vorige week dinsdagmiddag hebben we met alle
kleuters naar de liedjes van de musical van
groep 8 geluisterd. We hebben genoten, wat
deden ze het goed! De liedjes gingen over een
vakantie eiland, een gezonken boot en over
boeven. Spannend hoor. Gelukkig liep alles goed

Wij vonden
het leuk om
naar de
Wieden te
gaan.
Omdat we
gingen
vissen met een schepnet.
We hadden rugzwemmers gevangen. Ik vond
het ook leuk om de diertjes te onderzoeken.
Er waren leuken kinderen in mijn groepje.
In mijn groepje zaten Liane Tygo Vera en Rayen.
Jammer genoeg konden we niet met een
vishengel. Ook konden we niet op de pontjes.
Maar alsnog was het leuk.
Joep en Rayen

Boekenverkoop
We hebben veel leesboekjes over van onze
oude leesmethode. We willen jullie de kans
geven om deze boekjes te kopen. Vrijdag 8 juli
om 12.00 uur bent u welkom in het
giraffeneiland om te komen kijken of er leuke
boeken tussen zitten voor een klein prijsje.
Skeelerkast
Nog steeds zijn we op zoek naar een handige
vader of moeder die ons kan helpen met het
maken van een mooie kast voor al onze skeelers
beneden in de hal bij de trap. Onze conciërge
Anne kan daarbij helpen en levert ook het
materiaal aan.
Kapstokken en gevonden voorwerpen
We gaan de komende weken alles opruimen bij
de kapstokken van de kinderen. Misschien is het
goed om even te kijken of er nog spullen van uw
kind(eren) liggen die alvast mee naar huis
kunnen. Dit geldt ook voor de gevonden
voorwerpen. In de laatste schoolweek worden
deze weggebracht, dus nu heeft u nog de kans
om te kijken of er bekende spullen tussen zitten.
Programmeerles van Lex (i.s.m. CodeUur)
De Panda’s en de Hazen kregen
programmeerles. Het was heel leuk!!! We
kregen les van Lex en dat is de vader van Tijs.
We leerden programmeren. En volgens mij is
het ook heel handig voor later op je werk. Op
een laptop een soort Angry Birds, Zombies en
Ice Age en level 1 t/m 20, we gingen het
proberen om level 20 te halen. Hij legde goed
uit om het te spelen en hij was ook heel aardig.
We moesten tweetallen maken. En Romie
mocht met juf als tweetal. Het was ook heel
gezellig.
Romie en Kars

Instructies in de eigen stamgroep
De afgelopen weken gaan de kinderen steeds
minder naar andere groepen voor instructies.
We zijn aan het uitproberen hoe het ons bevalt
en wat het ons oplevert om meer instructies in
onze eigen stamgroepen te geven. We gaan
hierover ook met het hele team nadenken wat
hoe we hier het komende schooljaar mee om
willen gaan.

Zonnepanelen
PERSBERICHT 13 juni 2016
Basisscholen in Noord-Nederland
stappen massaal over op zonneenergie.
Meer dan 80 basisscholen in de
noordelijke helft van Nederland
stappen over op zonne-energie. Gezamenlijk
bieden de schooldaken ruimte aan bijna 8000
zonnepanelen, goed voor het jaarlijkse
elektriciteitsverbruik van zo’n 650 huishoudens.
De tien schoolbesturen werken samen met
Onderwijsbureau Meppel om hun scholen van
zonnepanelen te voorzien.
Grootste zonnepanelenproject in het onderwijs
Onderwijsbureau Meppel is een coöperatieve
vereniging die schoolbesturen en scholen
ondersteunt op het gebied van administratie,
beheer en beleid, zodat deze zich kunnen
richten op hun kerntaken. Onderwijsbureau
Meppel verleent diensten aan 460 scholen,
verdeeld over 50 schoolbesturen die zich
hoofdzakelijk in de noordelijke helft van
Nederland bevinden. In 2014 heeft
zij een enquête uitgevoerd om de belangstelling
te peilen bij haar aangesloten schoolbesturen.
Op basis van de daaropvolgende
haalbaarheidsstudie is besloten een Europese
aanbesteding te organiseren voor de
gezamenlijke inkoop en installatie. Het is
daarmee het grootste zonnepanelenproject in
het onderwijs tot nu toe. Het proces wordt
begeleid door ‘HOTZE ruimte voor duurzame
ontwikkeling’ en de aanbesteding, contractering
en de bouwbegeleiding wordt verzorgd door
advies-, ingenieurs- en
projectmanagementbureau Royal
HaskoningDHV.

De schoolbesturen besparen zo fors op hun
energielasten, maar leveren daarmee ook een
grote bijdrage aan de verduurzaming van hun
schoolgebouwen en de overgang naar een
duurzame energiehuishouding. Ook worden de
docenten en leerlingen van de scholen nauw
betrokken.
Iedere deelnemende school ontvangt een
educatief pakket en de opbrengst van de
zonnepanelen wordt op een beeldscherm in de
school getoond. Hiervoor werkt
Onderwijsbureau Meppel samen
met Enexis Holding N.V. en het project Van Zon
Krijg Je Energie.
De uitrol staat gepland vanaf het najaar van
2016.

