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PBS en Dalton  

Deze week werken we aan de PBS competentie respect: 

 Spoel de wc door wanneer je weggaat 

 Was je handen 

 

De leerkrachten schenken de komende week extra 

aandacht aan het actief toezicht houden op het plein. 

 

De Dalton afspraken hebben te maken met samenwerken 

en reflectie.  

 

Project Loopland 

Op dit moment doen we tijdens de gymlessen van groep 3 t/m 8 

mee aan een looptraining project (Loopland) van in totaal 5 

gymlessen. Elke les bestaat uit dezelfde opbouw: warming-up, 

rekken en balans, basic drills, looptechniek en stabiliteit, actieve 

voeten en accelereren. Honoré Hoedt heeft hiervan de aftrap heeft 

gegeven in de vorm van een gastles, tussentijds ben ik tijdens 3 

gymlessen met de leerlingen aan de slag gegaan met de hiervoor 

speciaal ontwikkelde oefeningen. Door het doen van deze leuke en 

actieve oefeningen willen wij de kinderen motorisch beter leren 

bewegen en (meer) plezier laten beleven aan het bewegen door specifiek hierop gerichte 

activiteiten. In de laatste gymles voor de Voorjaarsvakantie zal Honoré wederom aanwezig 

zijn en zal er een speciale testdag zijn als afsluiting van dit project. Tijdens deze les zal er 

o.a. met elektronische tijdswaarneming worden gewerkt zoals dat tijdens officiële 

atletiekwedstrijden ook wordt gebruikt. 

 

Ouderbijdrage (herhaling) 

Onze school kent een jaarlijkse ouderbijdrage. Deze bijdrage wordt 

gebruikt om diverse activiteiten te organiseren met als doel uw kind een 

zo plezierig mogelijke schooltijd te  bezorgen. Te denken valt hierbij aan 

de sinterklaasviering, de kerstviering, de paasviering en het startfeest.  De 

bijdrage wordt ook besteed aan andere doeleinden, zoals  de aankoop van 

speelgoed voor in de groep of extra les materialen. 

De bijdrage is € 17,- per leerling voor een heel schooljaar.  
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De afgelopen week hebben alle leerlingen een brief mee naar huis gekregen waarin  u alle 

informatie kunt vinden over deze bijdrage. De brief staat ook onder documenten in 

MijnSchool. 

 

Opgeven van nieuwe leerlingen  

Steeds meer ouders weten onze school te vinden. Dat is natuurlijk heel erg fijn! We zien 

dat de groepen in de onderbouw groter worden. Waar we vroeger uitgingen van maximaal 

15 leerlingen in de  groep (een combigroep van 30 leerlingen), hebben we nu meer dan 20 

leerlingen in een enkele groep.  

Bovenstaande houdt in dat we nu al weer een oproep moeten doen om op tijd kinderen in 

te schrijven. Broertjes en zusjes van leerlingen die al bij ons op school zitten gaan voor.  

Ook als u ouders kent die hun kind nog moeten inschrijven en dit graag bij de Zevenster 

willen doen, kunt u zeggen dat dit op tijd moet gebeuren. Liefst zo jong mogelijk.   

 

 
Rapporten en Groei gesprekken 

Vrijdag hebben alle leerlingen hun rapport meegekregen naar huis.  

Vanaf maandag 10 februari zijn er gesprekken  op school, waarin de groei van uw kind 

wordt besproken. Vanaf groep 5 zijn de leerlingen er zelf bij om te vertellen over de groei 

die zij hebben doorgemaakt. 

U kunt een afspraak maken voor een gesprek via MijnSchool. 

 

Ziekte juf Daan en meester Jos 

Wij hebben er gelukkig niet veel mee te maken: ziekte van leerkrachten 

(en de conciërge). 

Juf Daan heeft zich afgelopen donderdag en vrijdag ziek gemeld (griep). 

Voor beide dagen was het onmogelijk om vervanging te vinden. De 

donderdag hebben we binnen het team opgelost. Verschillende 

leerkrachten hebben lesgegeven.  Juf Anneke is zelfs op haar vrije dag 

terug gekomen (dank je wel!!!!!). Het is ons niet gelukt om dit vrijdag 

weer te regelen, we hebben groep 3 vrij moeten geven. Dit is een landelijk probleem waar 

we steeds vaker tegen aan zullen gaan lopen. De leerlingen van groep 3 hebben 

donderdag al hun rapport meegekregen. 

 

Als de conciërge ziek is hoef je geenleerkracht te laten vervangen, maar we hebben 

meester Jos wel erg gemist! 

Wij hopen dat juf Daan en meester Jos allebei weer snel beter worden en dat ze de 

volgende week weer fit aan de slag kunnen. 



Voorleeswedstrijd 

Maandag 10 februari vindt de 

nationale voorleeswedstrijd plaats 

in de Centrale Bibliotheek  Enschede.  

Lieke Westerhof heeft de voorleeswedstrijd van onze school gewonnen. Ze is onze 

Zevenster kampioen! Maandag mag ze laten horen hoe mooi ze kan lezen. Lieke wij 

wensen je heel veel succes! 

 

Leerlingenraad  

Een aantal leerlingen uit de groepen 7 en 8 hebben 

een sollicitatiebrief geschreven om voorzitter en/of 

deelnemer te worden van de leerlingenraad. De 

afgelopen week zijn er sollicitatie gesprekken 

geweest met de directeur.  

Pepijn uit groep 8 is gekozen als voorzitter en Carmen is gekozen als vertegenwoordigster 

van groep 7. 

Ook uit de andere groepen zullen binnenkort vertegenwoordigers 

worden gekozen. 

 

Leuke sport activiteiten in de voorjaarsvakantie  

Sportaal organiseert op maandag 17 februari een Sport- en 

Zweminstuif voor kinderen van groep 5 t/m 8 van het 

basisonderwijs . 

 

Kinderen kunnen deze dag tussen 10.00 uur en 12.00 uur 

sporten in de Diekmanhal en vervolgens tot 20.30 uur 

zwemmen in het Aquadrome. 

 

Tijdens het sportgedeelte wordt er o.a lasergamen, 

bubblebal en arcerytag aangeboden. Daarnaast kunnen de 

kinderen klimmen, klauteren en allerlei andere sport- en spelvormen. In 

het zwembad kunnen de kinderen meedoen aan de Bootcamp die 

georganiseerd wordt. Daarnaast kunnen ze vrij zwemmen. De Sport- en 

Zweminstuif is bedoeld voor kinderen van groep 5 t/m 8 die in het bezit 

zijn van Zwemdiploma A en B! De kosten zijn 10 euro per persoon. Je kan 

je opgeven via www.sportaal.nl en bij  aanmelding betalen.  

 

Schaatsvierdaagse 2020 

Tot dinsdag 11 februari kunnen kinderen zich nog aanmelden 

voor de Schaatsvierdaagse die plaatsvindt in de 

voorjaarsvakantie bij IJsbaan Twente. Tijdens de 

Schaatsvierdaagse kun je van dinsdag 18 februari t/m vrijdag 

21 februari 2020 elke dag een door jou gekozen afstand 

schaatsen op de 400 meter baan. Hierbij kun je kiezen uit 4, 

8, 16, 30 of 50 km per dag. Dat zijn 10, 20, 40, 75 en 125 

rondjes. Er kan elke dag op twee momenten geschaatst 

worden, 's ochtends van 09:30 tot 12:00 uur en 's avonds van 

20:00 tot 22:30 uur. Iedere dag krijg je een stempel als je klaar bent met je rondjes. Bij 

inlevering van een volle stempelkaart ontvang je op de vierde dag een mooie medaille. 



Het inschrijfgeld is € 15,00 per persoon en dat is inclusief vier dagen toegang tot de 

ijsbaan. 

De Schaatsvierdaagse is een evenement voor iedereen. Van jong tot oud, recreatief tot 

zeer ervaren, iedereen is welkom! Meer informatie kun je vinden 

op https://s4d.skeuvel.nl/home/ 

 

Agenda 

 

10-14 feb Groei gesprekken 

10 feb Voorleeswedstrijd bibliotheek Lieke  

14 feb Spellenmiddag op school 

17 feb voorjaarsvakantie 

24 feb Weer naar school 

27 feb Oud papier ophalen 

5 maart OC vergadering 

16 maart Week van de lente kriebels 
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