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Nieuwsbrief vrijdag 23 september 2022 

Beste ouders, 

 

Voor u ligt alweer de derde nieuwsbrief van dit schooljaar. Vanmiddag gaan we het jaar gezellig openen met 

een startactiviteit op het plein. Vanochtend hebben alle klassen al gebruik gemaakt van het springkussen. 

Het weer wordt fantastisch! Zien we u vanmiddag? 

 Met vriendelijke groet, 

Namens Team Zevenster 

 

Kinderboekenweek 

Vanaf woensdag 5 oktober start de Kinderboekenweek. Het thema van dit jaar is GI-GA-GROEN. Tijdens 

deze ‘week’ vieren we tien dagen lang feest in het teken van het kinderboek. Door het hele land 

worden er activiteiten georganiseerd, bijvoorbeeld op scholen, bij bibliotheken en in boekhandels. 

In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u de flyer van de bibliotheek Enschede met een aantal 

aankondigingen voor voorstellingen die deze periode worden uitgevoerd. 

 
 

Jeugdtandverzorging 

Ook dit jaar heeft u weer de mogelijkheid om uw zoon of dochter aan te melden voor de 

jeugdtandverzorging. De jeugdtandverzorging is bedoeld voor kinderen van 2 tot 18 jaar. Mocht uw zoon of 

dochter nog geen tandarts hebben, dan kunt u ervoor kiezen om hem of haar aan te melden bij de 

jeugdtandverzorging. Mocht u interesse hebben, dan kunt u een inschrijfformulier ophalen op school of 

rechtstreeks aanmelden op de site: www.jeugdtandverzorgingenschede.nl 

  

 

                                                                                                                              
 

 

http://www.jeugdtandverzorgingenschede.nl/
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Reserve kleding 

Een oproepje vanuit onze kleutergroepen:  

Het komt nog wel eens voor dat een leerling van onze school “een ongelukje” heeft. Dan is het fijn dat wij op 

school een schone set kleren hebben. Daarom onze vraag; Wie heeft er nog een setje kleding over in de 

vorm van ondergoed, lange broeken en sokken, passend bij een kleuter, maat 98-104-110. 

 
                                 

 

Stagiaires 

De afgelopen weken hebben wij verschillende stagiaires mogen verwelkomen binnen onze school van 

verschillende opleidingen. Als school vinden wij het belangrijk om toekomstige collega's een plek te bieden 

om te snuffelen aan de praktijk. In de volgende nieuwsbrief zullen alle stagiaires zich even voorstellen. 

 

Schoolfruit 

We genieten al een aantal weken van heerlijk schoolfruit. Zo hebben we mogen genieten van onder andere 

appels, peren, snoeptomaatjes en meloenen. Komende week zullen we gaan genieten van pruimen, meloen 

en appel.  

    

 

                                           
 

 

Luizen 

Helaas krijgen we regelmatig een berichtje dat een leerling luizen heeft. Via de schooltelefoon krijgt u een 

berichtje van de leerkracht van uw zoon of dochter als dit het geval is in deze klas.  

Het is erg belangrijk om de komende periode extra te controleren op luizen. Mocht u luizen vinden, zou u dit 

dan direct willen doorgeven aan de leerkracht? Hiermee hopen we dat we de luizen snel buiten de school 

kunnen krijgen. 
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Tuinonderhoud en andere klusjes in en rond de school 

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 hierbij te helpen, zou u dan contact willen 

zoeken met school en vragen naar Jos. 
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Agenda 

 

Vrijdag 30 september 

 

Studiedag team, alle leerlingen vrij 

Woensdag 5 oktober VCO studiedag, alle leerlingen vrij 

 

Maandag 17 t/m 21 oktober Herfstvakantie 

 

 

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 

 

 

 
  

 


