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Nieuwsbrief vrijdag 7 oktober 2022 

Beste ouders, 

 

Voor u ligt de vierde nieuwsbrief van dit schooljaar.  In deze nieuwsbrief informatie over de 

Kinderboekenweek die woensdag gestart is op onze school.  

Afgelopen week hebben we twee studiedagen gehad. De eerste studiedag stond in het teken van taal.  

We hebben met elkaar gesproken over het vak: taal op de Zevenster. Doormiddel van kleine presentaties 

aan elkaar hebben we van en met elkaar geleerd om het taalonderwijs op een hoger plan te krijgen. Wat 

gaat er al heel erg goed en waar kunnen we nog in groeien. We hebben het uitgebreid gehad over het 

onderdeel woordenschat.  

Woensdag hebben de leerkrachten de VCO- studiedag gehad met in de ochtend een sportief programma. In 

de middag hebben we met alle VCO- collega's geluncht, mochten we luisteren naar een korte 

theatervoorstelling van Omdenken en gingen we in kleine groepjes uiteen om onderwijszaken met elkaar te 

bespreken. Zo hebben Marlies en Melissa zich laten informeren hoe het rekenonderwijs op andere scholen 

wordt vormgegeven en juf Anouk bij het onderdeel taal. 

 
 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens Team Zevenster 
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Locatieleider en intern begeleider op de Zevenster 

Afgelopen week heeft u een berichtje ontvangen dar Juf Daan Eyckelhof afscheid heeft genomen van de 

Zevenster na twaalf prachtige jaren. Ze was al een tijdje afwezig en daarom heeft Linda Eertink de 

locatieleider taken van haar overgenomen. Nu juf Daan een nieuwe uitdaging aangaat hebben we besloten 

dat Linda Eertink de taken als locatieleider gaat continueren. 

 

Misschien heeft u het al gemerkt, onze intern begeleider juf Lotte is sinds vorige week met 

zwangerschapsverlof. Juf Rianne Smit, die vanaf dit schooljaar al meegelopen heeft met juf Lotte, zal de 

taken vanaf nu overnemen. Mocht u contact met haar willen opnemen, haar werkdagen zijn maandag en 

donderdag.   

 

 

 

Sportdag: 

Onze groep 7/8 heeft gisteren een sportdag gehad bij de voetbalclub Tubanters. Ze kwamen terug met de 

eerste plek voor Trefbal. Een prachtige prestatie! Van harte gefeliciteerd! 

 

 

 
 

 

Kinderboekenweek 

Afgelopen woensdag 5 oktober is de Kinderboekenweek gestart. 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. Op school worden er verschillende activiteiten georganiseerd. Zo wordt er onder 

andere een boekenmarkt georganiseerd voor de hele school. 

 

Op Woensdag 12 oktober is er een boekenmarkt voor wie wil. Kinderen mogen hun eigen boeken 

verkopen op een meegebracht kleedje. De boeken mogen maximaal 2 euro kosten.  
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De boeken kunnen 's morgens in de klas worden neergezet. Iets voor 14.00 

uur kunnen de kinderen die boeken willen verkopen naar buiten om hun kleedje te bemannen.  

Bij slecht weer zal het in de lokalen zijn. 

We starten om 14.00 uur en om 14.30 uur ruimt iedereen zijn eigen spullen weer op. 

 
Voorlezen:  

Voorlezen is een leuk moment op de dag, brengt rust in de groep. Het is belangrijk voor de 

ontwikkeling van kinderen. Daarom wordt er regelmatig voorgelezen, onder het eten of net voor 

het naar huisgaan als de taakjes zijn gedaan of op andere momenten. Voorlezen prikkelt de fantasie 

en ontwikkelt het taalgevoel van kinderen.  

 

10 voordelen waarom voorlezen moet!  

1. Voorlezen daagt uit om zelf te gaan lezen.  

2. Voorlezen stimuleert de fantasie.  

3. Voorlezen verbroedert, verschil in leesniveau zijn minder van belang bij voorlezen.  

4. Door voorlezen maken kinderen kennis met andere boeken.  

5. Voorlezen helpt kinderen te leren luisteren en zich te concentreren.  

6. Met voorlezen maak je lezers, kinderen leren dat lezen leuk is.  

7. Voorlezen is een alternatief voor zelflezen.  

8. Voorlezen nodigt uit om samen over boeken te praten, zet aan tot interactie.  

9. Voorlezen is gezellig.  

10. Voorlezen vergroot de woordenschat. 

 
 

 

Het label hoogbegaafdheid voorbij   

Op woensdag 26 oktober a.s. wordt er een conferentie rondom begaafdheid georganiseerd door 

Samenwerkingsverband Twente Oost, waarbij wij aangesloten zijn. Het avondprogramma is toegankelijk 

voor ouders en in de bijgaande uitnodiging kun je precies lezen wat de inhoud zal zijn van deze avond en op 

welke manier je je kunt aanmelden. Deelname is gratis en bedoeld voor ouders van de scholen binnen het 

samenwerkingsverband die verbonden zijn. 

 

 

 

                                                                                                                                             



 
4 

 

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. Hieronder stellen ze zich even voor. 

 

Beste ouders/verzorgers,  

Graag wil ik mij aan jullie voorstellen. Mijn naam is Emine, 23 jaar en ik mag een halfjaar stagelopen in groep 

7/8. Ik volg de opleiding Social Work op het Saxion in Enschede en doe een aansluitminor gericht op de pabo. 

Ik zit in mijn laatste jaar van Social Work en heb al enige ervaring op mogen doen betreft het pedagogisch 

handelen. Naast mijn studie ben ik werkzaam als groepsleider op een woongroep. Het lijkt mij in de 

toekomst leuk om mijn pedagogisch handelen te kunnen combineren met het didactische en dan voor de 

klas te gaan staan. Ik kijk er erg naar uit om veel dingen te leren hier op de Zevenster.  

 

Hallo, ik ben Jessica Vermeer. Ik ben een stagiaire van groep 3. Ik ben er alleen op de donderdag en 

vrijdag. Ik kom van de pabo ik ben daar 1e jaars. Ik ben 17 jaar oud en kom oorspronkelijk uit 

Enschede. Ik speel hockey en vind dat ook heel leuk. Ik heb nu al 2 weken meegelopen en ik vind 

het heel gezellig. De sfeer hier op school is fijn en de kinderen en leraren zijn ook heel gezellig. 
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Agenda 

 

Maandag 17 t/m 21 oktober Herfstvakantie 

 

Dinsdag 15 november Studiedag, alle leerlingen vrij 

Maandag 14 november t/m 25 november Groeigesprekken 

Donderdag 17 november OC- vergadering op school 

Maandag 28 november MR- vergadering op school 

Vrijdag 2 december Sinterklaasviering, leerlingen om 12 uur vrij 

 

 

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 

 

 

 
  

 


