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PBS en Dalton  

De komende  week werken we aan de PBS competentie 

veiligheid: 

 Houd rekening met verschil in talent en tempo. 

 

De Dalton afspraken hebben te maken met zelfstandigheid en effectiviteit. 

 

Schoollunch (herhaling) 

Het schoollunch team verzorgt lunches voor basisschoolleerlingen in de wijk 

Twekkelerveld. 

In de vorige nieuwsbrief stond u informatie over deze schoollunch. Mocht u 

hiervoor interesse hebben kunt u zich hiervoor opgeven. U kunt een 

formulier vragen bij de groepsleerkracht en het daar ook weer inleveren. Wij 

zorgen er dan voor dat het op de juiste plek komt.  

U kunt meteen gebruik maken van de schoollunch als u dat wilt. 

Op het inschrijfformulier kunt u aangeven wat u wilt en per wanneer. De lunch wordt op 

school bij de groep van uw kind bezorgd. 

 

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.  

Al veel ouders hebben deze bijdrage betaald, maar nog niet iedereen. ………… 

Wilt u eens nakijken of u al betaald heeft? Onderaan deze nieuwsbrief vindt u de brief over 

de ouderbijdrage. 

 

Agenda 

 

16 maart Week van de lente kriebels 

27 maart kinderraad 

31 maart  Praktisch en theoretisch verkeersexamen groep 8 

10 april Goede Vrijdag vrije dag 

13 april 2de Paasdag vrije dag 
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17 april  Koningsspelen 

bijlage Brief ouderbijdrage 

 vrijheidsconcert 

 

 

 

Aan de ouders en/of verzorger 
van de leerlingen van 
CBS de Zevenster 

 
Datum   februari 
2020                                                                                                                                                                                
                                                                                     

Onderwerp     ouderbijdrage 2020 

 
Beste ouder en/of verzorger, 

 
Zoals u bekend zal zijn, kent onze school 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. Maar denkt u bijvoorbeeld ook aan andere doeleinden, zoals de aankoop van speelgoed of 
extra les- en knutselmateriaal. 

 
De ouderbijdrage vormt een wezenlijk onderdeel van de begroting van de Oudercommissie. Daarnaast 
doen de leden van de Oudercommissie er alles aan om extra financiële armslag te krijgen en zodoende 
de ouderbijdrage zo laag mogelijk te houden. U moet hierbij denken aan de maandelijkse inzameling 
van oud papier. Een deel van de ouders van de Zevenster is dus erg druk in de eigen vrije tijd in het 
belang van de school en het belang van uw kind. Het enige wat we daarbij als Oudercommissie van u 
vragen is een kleine bijdrage in de kosten. De Zevenster kent daarbij één van de laagste ouderbijdrages 
van de scholen in Enschede. 

 
De ouderbijdrage is,  € 17,--  per kind.  

 
Vriendelijk vragen wij u het bedrag  binnen 14 dagen over te maken op bankrekeningnummer 
NL19ABNA0620419687 t.n.v. Oudercommissie de Zevenster, onder vermelding van kenmerk  S20 
en de naam van het kind/de kinderen vermelden. 

 
Als u vragen of opmerking heeft naar aanleiding van deze brief, dan hoor ik dat graag via onderstaand 
emailadres: penningmeester@zevenstervco.nl 

 
Wij vertrouwen op uw bijdrage! 

 

Met vriendelijke groet, namens de Oudercommissie, 

 
Miranda Jaspers 
Penningmeester van de oudercommissie 
p/a Zevensterstraat 3, 7521 GN Enschede 

 



Vrijheidsconcert; Enschede 75 jaar vrij, 

Weet u dat Enschede op 1 april 1945 van de Duitse overheersing bevrijd is. Om die reden 

geven wij, de Christelijke muziekvereniging ‘Soli Deo Gloria’, op zaterdag 4 april 2020 een 

vrijheidsconcert. Wij nodigen iedereen uit voor dit concert, we beginnen om 19.30 uur en 

we houden het concert in Prismare het kloppend hart van Roombeek, Roomweg 167 in 

Enschede. De toegang is gratis. 

Het is voor onze vereniging een bijzonder concert, omdat ook onze vereniging in de oorlog 

ondergronds is gegaan en in die periode geen concerten heeft gegeven, ook het 50-jarig 

jubileum in 1943 is niet gevierd. 

Het concert is een muzikale reis met als thema oorlog en vrijheid. Medewerking wordt 

verleend door basisschool De Fontein groep 5/6 onder leiding van Nicole van Somnium 

Music. Het wordt een prachtig concert, waarin de vereniging, onder leiding van Raymond 

Waanders, laat zien wat ze kan. De kinderen van groep 5 en 6 hebben hierin een eigen 

optreden. 

Voor meer informatie zie www.solideogloria-enschede.nl 

 


