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Verkeers examen  

Op de foto zie je alle leerlingen van 7/8 die 

geslaagd zijn voor hun verkeersexamen. 

Gefeliciteerd allemaal! 

 

Afscheid groep 8 

Dinsdag hebben we afscheid genomen van de 

leerlingen van groep 8 en hun ouders. Het was 

een ander afscheid in verband met Corona, maar 

toch een mooi afscheid! 

Om 13.45 uur mochten de leerlingen als afscheid door de school fietsen en afscheid 

nemen van alle groepen. Erg leuk om te doen! Juf Gea 

mocht ook door de school fietsen! 

‘s Avonds hebben we met elkaar de afscheidsfilm 

bekeken die de groepen 7 en 8 gemaakt hebben. 

Daarna hebben alle leerlingen van groep 8 mooie 

cadeautjes en mooie woorden gekregen van alle 

meesters en juffen. Van de OC hebben ze een 

zonnebloem gekregen. Het was een mooi afscheid.  

Wij wensen alle leerlingen van groep 8 het allerbeste 

toe in het vervolgonderwijs! 

 

Afscheid meester Patrick 

Helaas hebben we afscheid moeten nemen van meester Patrick. Hij gaat een mooie 

wereldreis maken. Uiteraard komt er een nieuwe vakleerkracht bewegingsonderwijs. Op 

dit moment is nog niet duidelijk wie dit gaat worden. 

 

Afscheid juf Gea 

Beste ouders en verzorgers, 

Zoals u weet neemt Gea Pereboom deze week afscheid als directeur van CBS De 

Zevenster. Wij zijn Gea ongelofelijk dankbaar voor al het goede werk dat zij voor de 

Zevenster heeft gedaan en wensen haar heel veel succes op de CBS De Koning, een 
andere mooie school van VCO Oost-Nederland. 

De vacature van directeur van de Zevenster is voorlopig nog niet ingevuld. Na de 

zomervakantie zal in overleg met de medezeggenschapsraad, waarin ouders en teamleden 

vertegenwoordigd zijn, een verdere procedure opgestart worden. Tot het moment van 
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aantreden van een nieuwe directeur zal Daan Eyckelhof, teamlid van de Zevenster, een 

aantal vervangende werkzaamheden op zich nemen. Zij wordt daarbij op afstand 

bijgestaan door Riet Edelijn, VCO directeur bij CBS Willem van Oranje. Ook zal ik als 
bestuurder nauw aangesloten zijn op de gang van zaken binnen de Zevenster. 

Ik hoop u in het najaar verder te infomeren. Mocht u vragen hebben dan kunt u altijd 
contact opnemen met Daan Eyckelhof of met mij zelf. 

Ik wens u een goede en ontspannen zomer,  

met een vriendelijke groet, 

Andries Mulder 

Voorzitter college van bestuur VCO Oost-Nederland 

Juf Daan is op de maandag en de dinsdag op school aanwezig voor haar directie taken. Op 
de woensdag is ze vrij. Op donderdag en vrijdag is Daan de juf van groep 4. 

Juf Gea zal volgende week een speciale nieuwsbrief schrijven over haar afscheid van de 
Zevenster. 

Kalender volgend schooljaar 

Onderaan deze nieuwsbrief kunt u de jaarplanning vinden voor het volgende 

schooljaar. 

Na de zomervakantie krijgt u deze planning op papier. 

 

 

Startfeest 

In verband met Corona zullen we dit schooljaar geen startfeest 

organiseren. 

 

Spreekuur IKC wijkcoach 

Sinds 2018 ben ik werkzaam als IKC wijkcoach op de 

basisscholen in Twekkelerveld.  

Mijn naam is Carla Hilberink en ik werk al enkele jaren als hulpverlener in gezinnen met 

kinderen. Om wat vaker op de scholen aanwezig te zijn, heb ik, in overleg met de IB-ers, 

een spreekuur gepland op de scholen. Dit is op de Zevenster op de dinsdagmorgen van 

08.15 uur tot 09.00 uur in de even weken. Hiermee start ik op 1 september a.s.  

Wat zou ik voor u kunnen betekenen? Mijn doel is om u en uw kinderen te ondersteunen 

bij zorgen en problemen die u/zij ervaren. Dit kan op verschillende gebieden zijn. Door 

over problemen te praten worden problemen voor u/uw kind vaak duidelijker en kan ik 

samen met u/uw kind zoeken naar oplossingen. Ook kan ik met leerkrachten en/of ib-er 

praten om hen of samen met hen ondersteuning te geven aan u en uw kind. Vanuit mijn 

rol als schoolmaatschappelijk werker kan ik enkele gesprekken voeren. De gesprekken 

kunnen met uw kind, met u als ouders/verzorgers en/of met het gehele gezin plaats 

vinden. Mocht er meer nodig zijn, dan kan ik, in overleg met u, verwijzen naar een 

organisatie die u hier verder bij kan helpen. 

De gesprekken die ik met u en/of uw kind voer, doe ik het liefst op de school. Via de ib-er 

kunt u aangeven dat u graag een gesprek met mij wilt en u kunt natuurlijk naar mij 

toekomen tijdens de spreekuren. Maar spreek mij ook gerust zelf aan als u mij op de 

school ziet.  



Ik hoop op een goede samenwerking met u, als ouders en de school en zal daarom 

regelmatig op de school te vinden zijn.  Groet Carla 

 

Agenda 

 

3 juli Leerlingen zijn vrij, de zomervakantie 

begint! 

17 aug Eerste schooldag 

19 aug Luizencontrole (onder voorbehoud 

Corona maatregelen) 

19 aug Kamp groep 7/8 

27 aug Oud papier ophalen 

28 aug Omgekeerde gesprekken  (4 weken) 

1 sept Spreekuur IKC wijkcoach 08.15-09.00 

uur 

5 okt VCO studiedag, leerlingen zijn vrij 

12 okt Herfstvakantie  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Het team van CBS de Zevenster wenst alle ouders/verzorgers en leerlingen een 

hele fijne vakantie! 

 

Wij hopen iedereen gezond weer terug te zien op maandag 17 augustus. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vakanties 

Herfstvakantie  12 okt t/m 16 okt 

Kerstvakantie  21 dec t/m 1 jan 

Voorjaarsvakantie  22 feb t/m 26 feb 

Goede Vrijdag 2 april 

Tweede Paasdag  5 april  

Koningsdag  27 april 

Meivakantie  3 mei t/m 14 mei 

Tweede Pinksterdag  24 mei 

Zomervakantie  12 juli t/m 20 aug 

 

Luizencontrole 

19 augustus  21oktober 

6 januari  3 maart 

19 mei 

 

Oud papier ophaaldagen 

27 augustus   24 september 

22 oktober  19 november 

17 december 

De data voor het jaar 2021 zijn nog niet 

bekend. 

 

MR/OC vergaderdata 

Deze data komen in de nieuwsbrieven te 

staan. 

 

 

 

Oudergesprekken 

Vanaf 24 aug  omgekeerde 

gesprekken 

Week van 9 nov groeigesprekken 

Week van 15 feb oudergesprekken 

Week van 19 april groeigesprekken 

 

Studiedagen personeel: 

(Leerlingen zijn dan vrij) 

5 okt VCO-dag 

7 dec studiedag team  

22 jan studiedag team  

25 mei      studiedag team  

18 juni studiedag team  

 

Overig 

19 -21 aug    kamp groep 7/8 

4 dec          sinterklaasfeest; tot 12 uur 

naar school 

17 dec kerstdiner 

18 dec kerstviering; tot 12 uur 

 naar school 

1 april paasviering 

6 juli musical groep 7/8 

9 juli  calamiteiten dag (leerlingen 

zijn vrij onder voorbehoud) 

 

Actuele data kunt u vinden in de agenda 

van de nieuwsbrief en op MijnSchool 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sportaal activiteiten in de zomer 

Geen saaie zomer? Volg dan Sportaal op TikTok! 

 

Wat moet je doen als de corona een streep zet door de normale vakantieactiviteiten, zoals 

die lange logeerpartij bij opa en oma? Volg Sportaal op TikTok en beleef een zomer vol 

challenges bij jou in de buurt. 

 

De komende zomer verschijnt er ongeveer twee keer per week een 

nieuwe post waarin we je uitdagen om bijvoorbeeld op zoek te gaan 

naar een schatkist in de buurt of om mee te doen aan één van de leuke 

activiteiten die in de stad worden georganiseerd.  

 

Als je Sportaal volgt ga je een leuke zomer tegemoet. De eerste 

winactie is al gelanceerd als je @sportaal volgt en twee vrienden tagt 

in de reactie maak je kans op een zipchip (soepele frisbee die wel tot 

60 meter kan vliegen, de trend van deze zomer). 

 

Bekijk hier de eerste video. 

 

TikTok is de opvolger van Sjors Stays@Home.  

Alternatieve Avond4daagse 

Een jaar zonder Avond4daagse is natuurlijk ondenkbaar. 

Daarom presenteert Sportaal in samenwerking met de 

Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN): Avond4daagse 

– Home Edition. 

 

Loop je dan de Avond4daagse in huis?! Nee, joh (of je moet 

een héél groot huis hebben). Maar je vertrekt wel vanaf je 

eigen huis. En je maakt je eigen routes via de app van 

eRoutes. Natuurlijk ontvang je na vier dagen lopen de enige echte Avond4daagse 

medaille. Jij wilt jouw serie toch ook compleet hebben? 

 

Lees hier meer informatie. Je hebt tot 31 augustus de tijd om deel te nemen.   

 

Zomeractiviteiten voor kinderen  

 

Deze week zijn flyers van Sjors Zomer uitgedeeld op alle basisscholen in Enschede. We 

roepen alle kinderen op om samen te sporten, zwemmen, dansen, zingen of 

muziek te maken in de zomervakantie. 

 

In samenwerking met Cultuur in Enschede, Alifa en de JeugdVIVA 

worden er deze vakantie leuke activiteiten georganiseerd. Het 

aanbod is nog niet compleet en wordt de komende periode nog 

verder aangevuld.  

 

Kinderen kunnen zich inschrijven via www.sjorssportief.nl, zoek 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsportaal.us13.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dd30659ca756d60cf724231d9b%26id%3Dd3918978ae%26e%3D2b87da0195&data=01%7C01%7Cg.pereboom%40vco-oostnederland.nl%7C04379dcbe8bf4299216808d818ea18d5%7Cedfec99f5882446e9bdef3f0186172c3%7C0&sdata=uMQHBMeBuGgA8lO4bcrckU3LUSmKGQJt5M3RksJhod8%3D&reserved=0
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op aanbod in Enschede en klik op de categorie  Sjors Zomer  en activiteiten komen te 

voorschijn.  

 

Voetbal - sport en fun camps 2020 

 

Hou jij kind ook zo van sport en voetbal? Schrijf je dan in voor de voetbal, sport en fun 

camps 2020 op Sportcomplex Universiteit Twente.  

 

het programma bestaat uit vier dagdelen van 9.00 uur tot 12.30 uur Lees hier meer 

informatie en geef je snel op.  
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