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Nieuwsbrief donderdag 10 november 2022 

Beste ouders, 

 

Voor u ligt de zesde nieuwsbrief van dit schooljaar.  In deze nieuwsbrief onder andere informatie de 

vragenlijst van de Successpiegel, invalproblematiek, de bibliotheek en jeugdtandverzorging. 

 

Veel leesplezier! 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens Team Zevenster 

 

SuccesSpiegel 

Het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs is voor ons erg belangrijk. Om te 

bepalen waar de kwaliteit verbeterd kan worden is uw mening voor ons van belang. Om u in de 

gelegenheid te stellen ons te informeren over hetgeen u belangrijk, waardevol en plezierig vindt 

aan onze school èn op welke punten verbetering plaats zou moeten vinden, hebben wij in overleg 

met VCO besloten een ouderonderzoek te doen. 
 

Vandaag wordt u via email uitgenodigd om deel te nemen aan de Oudertevredenheidspeiling. Het 

invullen zal ongeveer 15 minuten van uw tijd vragen. 

Hoe meer respondenten, hoe betrouwbaarder de uitslag. Dus een verzoek van onze kant om de 

vragenlijst zo spoedig mogelijk in te vullen. 

Alvast bedankt, Team Zevenster                                                                                     
 

Bibliotheek 

Elke maand gaan we met onze groepen 4 tot en met 8 naar de bibliotheek om het lezen op school 

te stimuleren. Elke leerling mag twee boeken uitzoeken waar hij of zij dan in gaat lezen tijdens 

schooltijden. De leerkrachten van de groepen 1 t/m 3 gaan zelf naar de bieb om elke maand actuele 

boeken in de klas te hebben, zodat ook daar het lezen gestimuleerd wordt.  

Nu wil ik graag onder de aandacht brengen dat het lezen van boeken erg belangrijk is voor de 

ontwikkeling van uw kind. Hoe fijn zou het zijn dat uw zoon of dochter ook vanuit huis gestimuleerd 

wordt om te lezen. Boeken aanschaffen is vaak een dure aangelegenheid en daarom kan de jeugd 

gratis lid worden van de bibliotheek in Enschede. Dit gratis abonnement is voor de jeugd tot de 

leeftijd van 17 jaar. Ontdek zelf wat de Bibliotheek je te bieden heeft. 
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• 1 ledenpas speciaal voor jou 

• 10 items lenen (boeken, cd's, bladmuziek en tijdschriften) 4 weken lang 

• 2 uur per dag gratis computergebruik 

• tot 12 jaar toegang tot de jeugdcollectie 

• 15, 16 en 17 jaar oud krijgt toegang tot de Young Adultcollectie. 

 
 

Jeugdtandverzorging: 

 

De Jeugdtandverzorging is bedoeld voor kinderen van 2 tot 18 jaar. Met plezier begeleiden wij 

kinderen en ouders op weg naar een goede mondgezondheid. 

De nadruk ligt bij ons op preventie zoals voorlichting over mondverzorging, voeding, poetsles en het 

geven van fluoride voor een sterk gebit. 

De voordelen van Jeugdtandverzorging zijn: 

· Uw kind voelt zich veilig en vertrouwd bij onze behandelaars. 

· Ons hele team kiest er bewust voor om met kinderen te werken. 

· Wij laten kinderen spelenderwijs kennis maken met de tandarts. 

· We hebben veel ervaring in het begeleiden en behandelen van kinderen met gedragsproblemen, 

angst, Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) en (meervoudige) beperkingen. 

· We nemen de tijd en leggen de kinderen alle stappen van de behandeling uit. 

· De behandeling vindt plaats in onze tandartsbus bij de basisschool van uw kind of in het 

behandelcentrum in Enschede of Almelo. 

· Na de controle geven wij uw kind een verslag mee zodat u op de hoogte bent van de 

mondgezondheid van uw kind. U kunt natuurlijk ook bij ieder tandartsbezoek zelf aanwezig zijn. 

· De tandartskosten voor kinderen tot de leeftijd van 18 jaar worden vanuit de basisverzekering 

vergoed. Voor deze kosten geldt geen eigen risico. Kosten voor een beugel en kroon- en brugwerk 

vallen niet onder de basisverzekering. 

· Gemeenten, scholen en tandartsen staan achter de opzet van de Jeugdtandverzorging. 

Mocht u interesse hebben dan kunt u een formulier ophalen op school of zelf contact opnemen 

met de jeugdtandverzorging deze is gevestigd aan de Haaksbergerstraat 109 7513 ER Enschede Tel: 

053-4309010 Info@jtv-mondzorg.nl 

 

 

 

mailto:Info@jtv-mondzorg.nl


 
3 

 

Invalproblematiek 

Helaas hebben we van de week voor het eerst weer een invaller moeten inhuren omdat een collega 

zich ziek heeft moeten melden. Gelukkig hebben we elke dag nog een leerkracht bereid gevonden 

om in te vallen.  

Helaas valt niet altijd het kwartje de goede kant op en daarom willen we u graag meenemen hoe 

we het als school gaan oplossen als er geen invaller beschikbaar is. De eerste dag dat we een 

invaller nodig hebben zullen de leerlingen verdeeld worden over de verschillende groepen. Het kan 

dus zijn dat uw zoon of dochter dan in een andere klas zijn lessen gaat volgen en verwerken. De 

tweede dag zal de groep van de zieke leerkracht een dag thuis zijn. De dagen daarop zullen we 

andere groepen een dag “vrij” moeten geven. De leerkracht van deze groep zal dan een dagje 

invallen voor de zieke collega.                                                                                                                                                 

  

Ouders in de school 

Door de Corona afgelopen jaren hebben we noodgedwongen moeten beslissen dat ouders veelal 

buiten de school moesten blijven. Dit was een beslissing die niet altijd een leuke was. Ouders waren 

hierdoor echt op afstand. Als school willen we graag meer ouderbetrokkenheid en deze maatregel 

heeft hierbij niet geholpen. 

Hoe leuk is het om in de klas van je zoon of dochter te kijken en even samen te praten over iets dat 

je hebt gezien in de klas. Daarom hebben we besloten dat de ouders van de groepen 1 tot en met 3 

in de week na de kerstvakantie een kijkje mogen nemen in de groep van hun zoon of dochter. 

Daarom nodigen we deze ouders uit om in de week van 9 januari een kijkje te komen nemen in de 

klas. Verdere info volgt t.z.t. De desbetreffende leerkrachten zullen dit communiceren via de 

klassentelefoon. 
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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. 

Komende week krijgen we banaan, sinaasappel en appel 

 

                                                                                                               

       

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 

 

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


