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PBS/Dalton 

We zijn aan het einde van de PBS kalender met afspraken. De laatste week zullen de 

leerkrachten zelf afspraken herhalen die voor hen belangrijk zijn. Dit geldt ook voor de 

Dalton afspraken. 

  

Kinderraad 

De afgelopen week hebben we de laatste 

Kinderraad vergadering gehad.  

Het afgelopen jaar zijn o.a. de volgende 

onderwerpen aan de orde geweest: 

 verlichting bij de toiletten 

 “plas richtpunten” in de 

jongenstoiletten 

 meer chromebooks in de groepen  

 meer hoofdtelefoons 

 oplossen van stinkende toiletten bij de 

gymzaal 

 meedenken met het groene plein en de moestuinen nog veel meer………… 

 

De Kinderraad begint volgend schooljaar met nieuwe leden. De voorzitter wordt gekozen in 

groep 8. Leerlingen kunnen een sollicitatie brief schrijven als ze voorzitter willen worden. 

De andere leden worden gekozen uit de groepen 1 t/m 8. 

 

Vince (groep 1), Brett (groep 2), Eliza (groep 3), Helena (groep 3) Luuk (groep 4), Noortje 

(groep 5), Mart (groep 6), Daan (groep 7), Evelien (groep 8), Doua (groep 8, voorzitter), 

allemaal hartelijk bedankt voor het afgelopen jaar! 

 

Afscheid van groep 8 (herhaling) 

Dinsdag 9 juli zullen de groepen 7 en 8 de eindmusical 

opvoeren.  

 10.15 uur is er een voorstelling voor alle leerlingen van 

de hele school. Oudere broers en zussen van de 

leerlingen van groep 7 mogen die ochtend ook komen 

kijken. 

 19.30 uur start de voorstelling voor de ouders van de 

leerlingen van de groepen  
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7 en 8. Deze avond draait om de leerlingen van groep 8. Daarom mogen zij behalve 

hun ouders, ook andere familieleden uitnodigen. Jongere broertjes en zusjes hebben 

de voorstelling ’s morgens al gezien. 

 Na de voorstelling is er een pauze met een  hapje en een drankje. 

 Na de pauze gaan de leerlingen en de ouders van groep 7 naar huis.  

 De ouders van groep 8 blijven nog even om samen afscheid te nemen van de basis 

schoolperiode.  

 De leerlingen van groep 8 blijven ’s avonds slapen.  

 Woensdag 10 juli worden de leerlingen van groep 8 “de school uitgeschopt”. Dit zal 

tegen 09.00 uur gebeuren. 

 

Sponsoractie groene plein 

Er is een Facebook pagina geopend: https://www.doneeractie.nl/cbs-de-zevenster-wil-

een-groen-plein/-36763  

Gea Pereboom gaat de vierdaagse van Nijmegen lopen. Dat zijn de eerste 

stappen naar een groen plein. Wel meteen hééél vééél stappen…………. 

Wie wil Gea sponsoren? Alle opbrengsten gaan naar het groene plein.  Elk 

bedrag is mogelijk! 

Via de Faceboook pagina zal Gea iedereen op de hoogte houden van haar 

Vierdaagse avontuur! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hockey toernooi 

Groep 5/6 heeft afgelopen woensdag meegedaan aan het schoolhockey 

toernooi. Ze deden het erg goed en zijn derde geworden.  Gefeliciteerd! 

 

Startfeest in het nieuwe schooljaar 

Vrijdag 20 september organiseren wij een startfeest. Dit feest zal geheel in het teken 

staan van het groene plein. Doel is behalve ontmoeten en gezellig samenzijn, geld in te 

zamelen voor het groene plein. Er zullen allerlei gezellige spellen zijn voor 

jong en oud, maar er zal ook een rad van fortuin zijn en er worden 

lootjes verkocht.  

Wij zoeken prijsjes voor het rad van fortuin. Wie 

heeft er cadeautjes die niet gebruikt worden en wel 

weg mogen? Alles wat er nog goed uitziet en weg 

mag, kunnen wij wel gebruiken. Ook als u oud 

hollandse spelen heeft kunnen wij die gebruiken voor de 

spelen. 

Verder wordt er een taarten bak wedstrijd georganiseerd. U mag de hele 

vakantie oefenen. Taarten die als thema “het groene plein” hebben, 

krijgen extra punten! 

Mocht u leuke spullen hebben, wilt u ze dan na de vakantie op school 

brengen? 
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Verhuizen van groepen 

We zijn druk bezig groepen te verhuizen en het speellokaal zal 

worden ingericht als lokaal voor groep 2. 

Daardoor lijkt het soms iets rommeliger op school dan 

gewoonlijk.  

Maar…..het komt goed allemaal! Er zijn extra tafels en stoelen 

gehaald, kasten worden verplaatst en overgepakt… 

Bijkomstigheid is dat er veel wordt opgeruimd en weggegooid.  

Zo starten we straks met een opgeruimde school en met frisse 

moed! 

 

Naschoolse activiteit 

8 juli Korfbalvereniging Rigtersbleek 

Aanstaande maandag 8 juli zal de naschoolse activiteit plaatsvinden op het complex van 

Korfbalvereniging Rigtersbleek, dit zal duren van 14.15 uur tot ongeveer 16.15 uur. Er zal 

voor de kinderen van groep 1 t/m groep 4 gezorgd worden voor leuke spelletjes en een 

springkussen. Voor de kinderen van groep 5 t/m groep 8 is er zelfs de mogelijkheid om te 

komen lasergamen, bij het lasergamen kunnen telkens een beperkt aantal kinderen. Maar 

gelukkig kunnen de kinderen in de tussentijd ook gebruik maken van de beschikbare 

sportmaterialen die klaarliggen. Deelname aan deze activiteit is gratis! 

 

Agenda 

 

8 juli Naschools beweeg aanbod bij korfbalvereniging Rigtersbleek 

9 juli musical 

10 juli Geen gym! Gymkleding mee naar huis nemen. 

10 juli 11.00 uur “proefdraaien” in de nieuwe groep. 

12 juli Laatste schooldag. Leerlingen zijn om 12.00 uur vrij! 

Bijlagen Sportaal Summer Kick-of 
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