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Nieuwsbrief zondag 28 augustus 2022 

Beste ouders, 

 

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar. De zomervakantie is voorbij. De teamleden hebben 

genoten van een zonnige zomer en hopen dat alle kinderen en hun ouders en verzorgers dit ook hebben 

gedaan. We gaan aanstaande maandag weer van start. 

De school is weer goed schoongemaakt en alles is keurig ingericht om alle kinderen weer een prima plek te 

bieden.   

Met vriendelijke groet, 

Namens Team Zevenster 

Linda Eertink 

 

Eerste schooldag 

Voor iedereen een spannende eerste dag. Natuurlijk is het fijn om de eerste schooldag even met uw zoon of 

dochter mee naar binnen te komen in de school. Alle leerkrachten staan ’s morgens bij aanvang bij hun eigen 

lokaal om de kinderen te verwelkomen. Aan het einde van de dag lopen de leerkrachten met de kinderen 

mee naar buiten. We maken er een fijne en gezellige eerste schooldag van samen.  Vanaf dinsdag mogen de 

kinderen weer zelfstandig naar binnen komen vanaf 8.20 uur. De leerlingen van groep 3 mogen via de 

achterkant van de school naar binnen komen. De leerlingen van de groepen 4 tot met 8 via de hoofdingang. 

De ouders van de kleuters zijn welkom via de kleuteringang bij de groepen van de Bijen en Vlinders.   

Startkoffie/thee maandag 29 augustus 

Om half 9 starten de eerste lessen. We willen u dan ook vragen om het lokaal van uw zoon of dochter te 

verlaten, zodat de leerkrachten kunnen starten met hun nieuwe groep. We nodigen u van harte uit om met 

andere ouders even een kopje koffie of thee te nuttigen op het grote plein aan de voorkant van de school. 

 

Omgekeerde gesprekken 

In de week van 5 september beginnen we met de startgesprekken voor alle ouders. De gesprekken zijn 

bedoeld om de leerlingen en wat er voor hen nodig is samen met u goed in beeld te brengen. Tijdens de 

startgesprekken is er de gelegenheid voor u om de leerkracht in te lichten over die zaken die u belangrijk 

vindt. Hierbij kunt u denken aan: de thuissituatie, de sterke kanten van uw kind, zijn of haar hobby’s, welke 

vriendjes heeft hij/zij en/ of de verwachtingen van u of uw kind naar de school/leerkracht. Eigenlijk is de 

vraag van ons tijdens deze 10 minuten: Wat wilt u graag dat wij weten over uw kind? 

Vanaf maandagmiddag kunt u zich inschrijven via Mijnschool. 

 

Informatie avond 

Zoals u weet, staat op dinsdag 13 september de groepsinformatieavond gepland. Dan brengen we u graag op 

de hoogte van de gang van zaken in de groep(en) van uw kind(eren). Het is heel fijn, als het u lukt daarbij 

aanwezig te zijn. De eerste ronde is van 19.00 uur tot 19.30 uur. De tweede ronde van 19.45 uur tot 20.15 

uur. Als ouder bepaalt u zelf welke tijd u aanwezig bent in welke klas. We wensen u alvast een fijne avond! 
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Ziekmeldingen 

Als uw kind ziek is en niet op school kan komen, belt u dan tussen 8.00 uur en 8.20 uur naar school (053- 

4316428) om uw kind af te melden. (dus niet via de app of klassentelefoon)  

Interne begeleiding 

Vanaf maandag zal juf Lotte onze nieuwe collega Rianne Smit gaan inwerken. Juf Rianne zal tijdens het 

verlof van juf Lotte haar taken gaan waarnemen. Wat fijn dat Rianne vanaf maandag al twee dagen kan 

meedraaien in ons team. Rianne, van harte welkom in team Zevenster. 

 Schoolfruit 
Van 5 september 2022 t/m 10 februari 2023 krijgen uw kinderen op school gratis drie porties groente en 

fruit per week. Onze school doet namelijk mee aan het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma! Ook zijn er 

lessen over fruit, groente en gezonde voeding.  

 Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten fruit en groente te eten. Dat is 

niet alleen gezond, maar ook leuk! 

Wilt u weten welke soorten fruit of groente uw kinderen wekelijks ontvangen? Schrijf u dan in voor de 

speciale nieuwsbrief voor ouders via www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief. U kunt de wekelijkse 

levering ook bekijken op de website van EU-Schoolfruit: www.euschoolfruit.nl. 

Het EU-Schoolfruit is een goede start om de aanbevolen hoeveelheid groente en fruit per dag te halen.  

Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van de Europese Unie, het Ministerie van 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het Steunpunt 

Smaaklessen & EU-Schoolfruit. Het programma wordt ondersteund door het Voedingscentrum. 

 

   

Agenda 

 

  

Maandag 29 augustus Start nieuwe schooljaar 2022-2023, de koffie 

staat om 8.30 uur klaar! 

Maandag 5 t/m vrijdag 23 september Omgekeerde gesprekken 

Dinsdag 6 september Start schoolfruit 

Woensdag 7 t/m vrijdag 9 september Kamp groep 7/8 

Vrijdag 23 september Startactiviteit  

Vrijdag 30 september Studiedag team, alle leerlingen vrij 

Woensdag 5 oktober VCO studiedag, alle leerlingen vrij 

Maandag 17 t/m 21 oktober  Herfstvakantie 

 

We wensen alle kinderen een heel fijn schooljaar op de Zevenster!  
 

http://www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief
http://www.euschoolfruit.nl/

