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Nieuwsbrief donderdag 8 september 2022 

Beste ouders, 

 

Voor u ligt alweer de tweede nieuwsbrief van dit schooljaar. De eerste twee weken van het nieuwe 

schooljaar zijn al bijna weer voorbij. De kinderen zijn al goed gewend aan de nieuwe leerkracht en het 

werkritme is snel opgepakt. 

Mocht u horen dat sommige ouders de nieuwsbrief niet ontvangen, zou u dan deze ouders willen vragen om 

even contact op te nemen met de school. U als ouder ontvangt de nieuwsbrief via de directietelefoon. 

Nieuwe ouders moeten het nummer van deze telefoon opslaan in hun contacten. Pas daarna ontvangen zij 

de nieuwsbrief. Het nummer van de directietelefoon is: 06-42583938 

Met vriendelijke groet, 

Namens Team Zevenster 

Linda Eertink 

 

Omgekeerde gesprekken 

Afgelopen week zijn we begonnen met de startgesprekken. Wat fijn om weer zoveel betrokken ouders in de 

school te mogen verwelkomen. De gesprekken worden als erg waardevol ervaren. Mocht u nog niet in de 

gelegenheid zijn geweest om een afspraak te maken, maar wilt u toch nog een gesprek. Komt u gerust even 

binnen om een afspraak te maken. 

Wist u dat een goede samenwerking tussen school en ouders bijdraagt aan de ontwikkeling van uw kind. De 

motivatie en het leren worden hierdoor bevordert. Het is belangrijk dat er wederzijds vertrouwen ontstaat 

tussen ouders en de school. Alleen dan komt een leerling optimaal tot ontwikkeling. 

 

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! 

 

 Schoolfruit 

Afgelopen week zijn we gestart met Schoolfruit. Onze leerlingen hebben genoten van de appels, peren en 

kiwi's.  

Komende week krijgen we meloen, tomaatjes en peer. 

We zijn een gezonde school en willen u als ouder vragen om in de broodbakjes van uw zoon of dochter 

gezonde producten te doen. We zien nog te vaak dat er koekjes en andere zoete heerlijkheden worden 

meegegeven. We willen u vragen om deze te bewaren na schooltijd en uitsluitend gezonde producten mee 

te geven. 

 

Tuinonderhoud en andere klusjes in en rond de school 
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We zijn op zoek naar een paar ouders die zo nu en dan een aantal werkjes kunnen verrichten voor de school 

zoals tuin en pleinonderhoud. Mocht u in de gelegenheid zijn om op de dinsdag of donderdag hierbij te 

helpen, zou u dan contact willen zoeken met school en vragen naar Jos. 

 

 

 

   

Agenda 

 

  

Maandag 5 t/m vrijdag 23 september Omgekeerde gesprekken 

Dinsdag 13 september Informatieavond 

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 

 

  
 


