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Nieuwsbrief vrijdag 28 oktober 2022 

Beste ouders, 

 

Voor u ligt de vijfde nieuwsbrief van dit schooljaar.  In deze nieuwsbrief onder andere informatie over het 

belang van ouderbetrokkenheid bij onze school, informatie over gratis workshops van de Kaliber Kunstschool 

in de week van 7 tot 13 november en de geboorte van de zoon van juf Lotte. 

Veel leesplezier! 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens Team Zevenster 

 

 

Belang van ouderbetrokkenheid 

De betrokkenheid van ouders en verzorgers in het proces van opvoeding en scholing is van zeer groot 

belang. Leerlingen behalen betere resultaten en voelen zich sneller op hun gemak op school als er tussen 

thuis en school een goed contact is. Er zijn verschillende manieren waarop ouders en verzorgers betrokken 

kunnen zijn bij de school en bij de schoolervaringen van de kinderen. Het kan gaan om hulp bij het onderwijs 

bijvoorbeeld leesouder.  

Op de dinsdag en donderdagmiddag hebben we hulpouders nodig voor het helpen bij het technisch lezen 

met kleine groepjes leerlingen. Het zou fijn zijn dat we meerdere ouders kunnen verwelkomen zodat we de 

taken kunnen verdelen en u niet wekelijks aan de beurt bent. Mocht u een half uurtje per week tijd hebben 

om ons te helpen dan mag u contact opnemen met juf Marlies. Dagelijks op school aanwezig of te bereiken 

via de klassentelefoon 06-42583934 

 

Komend schooljaar hebben we weer plek voor een ouder als lid. Mocht u interesse hebben, kunt u 

vrijblijvend een keer komen sfeerproeven tijdens een vergadering. De eerstvolgende vergadering van de MR 

is op maandag 28 november om 19.30 uur 

 

Daarnaast zijn we een lerende organisatie. Heeft u suggesties of tips voor ons, dan horen we het graag. 

Samen werken we aan goed onderwijs! 

 

Kaliber Kunstschool 

 

Gratis open lessen tijdens de Vriendenweek van Kaliber! 

 Heb je wel zin in een nieuwe hobby? Tijdens onze vriendenweek laten we je graag kennismaken met ons 

mooie aanbod op het gebied van muziek, dans, theater en kunst. Van 7 tot 13 november zijn er open lessen 

op allerlei locaties, waar je gratis aan mee kunt doen. 
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Volg een open muziekles 

Bij Kaliber heb je keuze uit veel instrumenten. Denk aan een dwarsfluit, cello, drums, piano, blokfluit of 

gitaar. Ga je starten met een les, dan kun je van een aantal instrumenten zelfs een jaar gratis een instrument 

lenen! Hier vind je het overzicht daarvan. Met welk instrument ga jij de uitdaging aan? 

 Volg een open dansles 

Krijg nieuwe energie van een lekkere dansles! Dit kan met diverse dansstijlen zoals ballet en streetdance, of 

probeer een van de nieuwe cursussen uit: dansexpressie of kinderyoga! 

 Ga kunst maken 

Ga aan de slag met kleuren, verschillende materialen en maak de mooiste creaties. De kunstdocent helpt jou 

het beste uit jezelf te halen.  

 Voor alle mogelijkheden, tijden en locaties kun je kijken op 

https://www.kaliberkunstenschool.nl/vriendenweek. Zien we jou bij een van de open lessen? Vergeet je niet 

aan te melden voor woensdag 2 november. 

 

 
 

Geboorte zoon Daan: 
Juf Lotte is vorige week voor de tweede keer moeder geworden van een prachtige zoon. Wij wensen juf 

Lotte en haar man Niels veel geluk! 

 

 
 

 

 

https://www.kaliberkunstenschool.nl/leeninstrumenten
https://www.kaliberkunstenschool.nl/vriendenweek
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Kinderboekenweek  
Het lijkt alweer een tijdje geleden dat we de Kinderboekenweek hebben afgesloten. Maar toch even een 

korte terugblik. Op woensdag 12 oktober mochten alle leerlingen van onze school hun boeken verkopen, die 

ze al gelezen hadden, niet meer paste bij hun leesniveau of.... Hiervan hebben een tiental leerlingen gebruik 

gemaakt. We hopen dat we deze activiteit volgend jaar weer mogen organiseren en dat de opkomst nog 

groter is. Mocht u nog boeken hebben die uw kind volgend jaar kan verkopen, bewaar ze dan vast. 

 

De vrijdag voor de vakantie mochten alle leerlingen verkleed komen in de kleur groen, passend bij het thema 

Gi Ga Groen. Juf Marlies had een echte fotograaf geregeld die leuke foto's heeft gemaakt van de 

verschillende klassen.  

Er was een wedstrijd georganiseerd om het mooiste verhaal te schrijven en de onderbouw heeft een kaft 

getekend. Beide activiteiten werden blind gejureerd. Die hield in dat de leerlingen geen naam mocht zetten 

op hun verhaal of hun kaft. Een andere klas beoordeelde dus onafhankelijk en dit zorgde voor “echte 

winnaars. Op de foto hieronder zien we alle winnaars. 

                                                                                                                          
      Xtra Gymlessen  

In het afgelopen schooljaar hebben alle vakleerkrachten Lichamelijk Opvoeding kinderen in Enschede tijdens 

de gymlessen getest op de motorische vaardigheid met behulp van de MQ Scan. De uitkomsten geven de 

leerkrachten inzichten over de motorische vaardigheid van de kinderen waaraan gymles gegeven wordt. 

“De MQ Scan bestaat uit een compacte beweegbaan, volgens specifieke instructies opgebouwd met 

standaard materialen uit een gymzaal. De tijd die een kind erover doet om de baan af te leggen geeft aan of 

een kind gemiddeld, boven- of onder gemiddeld motorische vaardigheid heeft voor zijn leeftijd.” 

Naar aanleiding van deze uitslagen heeft onze gymdocent Kevin bepaald welke leerlingen in aanmerking 

komen voor extra gym na schooltijd. Mocht uw zoon of dochter in aanmerking komen voor dit extra uur, dan 

krijgt uw zoon of dochter komende week, via de groepsleerkracht een uitnodiging mee. 
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Agenda 

 

  

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  
 


