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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! 

 

Wie wil mij 

sponsoren????????? 

 

 

Afscheid nemen en nieuwe 

mensen op de Zevenster 

De afgelopen week hebben wij 

afscheid genomen van juf 

Leonieke.  Juf Leonieke heeft het 

afgelopen jaar gewerkt als 

onderwijsassistent in groep  3/4. 

Helaas liep haar contract af. Wij 

willen Leonieke bedanken voor 

alles wat ze heeft gedaan voor 

ons! 

Juf Elise heeft de afgelopen jaren bij ons gewerkt als hulp conciërge.  Dit was een stage. 

Elise gaat op en andere plek werken. Ook Elise willen wij bedanken. 

Juf Kaylee, juf Ilse en juf Nikkie hebben het afgelopen jaar bij ons stage gelopen.  Ook zij 

hebben afscheid genomen. 

 

Vanaf volgend schooljaar komt juf Lotte bij ons werken. Zij is 

de nieuwe juf van groep 4. Zij zal zich in het nieuwe 

schooljaar via de nieuwsbrief aan u voorstellen. De leerlingen 

van groep 4 hebben al kennisgemaakt met haar. Juf Lotte: 

welkom bij ons op school! 
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Ook zijn er al nieuwe stagiaires bekend voor het nieuwe schooljaar. Meester Matthijs 

(groep 7/8) , Meester Stijn (groep 5/6) en juf Jorieke (groep 2)  gaan komend jaar bij ons 

werken. Ook zij zullen zich via de nieuwsbrief voorstellen. 

Als laatste komt juf Lisanne bij ons werken komend jaar. Zij zal de nieuwe hulp conciërge 

worden.  

 

Startfeest in het nieuwe schooljaar (herhaling) 

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? 

 

Mijn school 

 Ontvangt u geen berichten van Mijnschool? - controleer dan uw 

spambox. Providers passen regelmatig hun spamfilters aan, dan gebeurt het 

soms dat berichten van Mijnschool in de spambox verdwijnen. U kunt bij 

deze berichten aangeven dat het geen spam is en dan worden deze weer in 

het postvak IN geplaatst.  

 Tijdens de zomervakantie sluit het ouderportaal Mijnschool. Vanaf  23 

augustus zijn wij  weer bereikbaar via het ouderportaal. 

 

Omgekeerde gesprekken 

Vanaf maandag 26 augustus t/m donderdag 20 september kunt u zich inschrijven voor een 

zogenaamd  “omgekeerd gesprek” met de leerkracht van uw kind.  

 

Het is belangrijk voor een leerkracht om zo snel en 

zorgvuldig mogelijk een goed beeld te krijgen van de 

nieuwe leerlingen in haar groep. Daarvoor worden o.a. het 

leerlingvolgsysteem, de overdrachts-gesprekken met de 

vorige leerkracht en de rapporten gebruikt. In het nieuwe 

schooljaar willen we bewust tijd vrij maken om u als 

ouders aan het woord te laten over uw kind(eren). U krijgt 

de gelegenheid om te vertellen hoe uw zoon/dochter is, 

welke interesses hij/zij heeft en wat hij/zij nodig heeft om 

zo optimaal mogelijk te kunnen functioneren in de 

(nieuwe) groep. 
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Vakantie 

De lokalen zijn opgeruimd en opnieuw ingericht, het speellokaal is een klaslokaal 

geworden, het lokaal van groep 1 is opeens het lokaal van groep 3…….Dit betekent dat 

de leerlingen va groep 3 via de onderbouw ingang naar binnen gaan. Dat zal even 

wennen zijn……. 

 

Wij zijn klaar voor het nieuwe schooljaar. 

 

Maar eerst even uitrusten.  

 

Wij wensen u allemaal een hele fijne vakantie toe. Rust lekker uit, geniet! 

Wij hopen iedereen weer gezond terug te zien op maandag 26 augustus vanaf 08.20 uur.  

Er zal dan een kopje koffie of thee voor u klaar staan. 

 

 
 

 

Agenda 

 

26 aug Eerste schooldag 

28 aug luizencontrole 

28 aug Kamp groep 7/8 

20 sept startfeest 

30 sept Start Kinderboekenweek 

Bijlagen Sportaal Summer Kick-of 
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