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Welkom 
De afgelopen weken hebben we een aantal leerlingen mogen 
verwelkomen bij ons op school.  
In de vlindergroep: Sena, Ruud en Lionel 
In de bijengroep: Lauren, Lana, Roxanne 
In groep 5: Flinn 
Welkom op de basisschool en heel veel plezier bij het leren en 
spelen! 
  
  
 

Voorwoord      
Zoals u kunt zien hebben we vanaf nu een nieuw format voor onze  

nieuwsbrief.  Veel leesplezier! 

 



 

 

  

  

Sinterklaas 
Sinterklaas is sinds zaterdag 12 november weer in ons land en natuurlijk wordt hier binnen 
onze school volop aandacht aan besteed.  Maandag kwamen er spontaan twee pieten bij ons 
op school en zij hebben meegedaan met de gymnastieklessen van de groepen 3 t/m 5. Ook  
hebben we allemaal onze schoen mogen zetten vandaag en hopen we dat er morgen iets in 
de schoen zit.  
We hebben met Sinterklaas afgesproken dat hij op vrijdag 2 december ons een bezoekje 
komt brengen. De leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 gaan Sinterklaas weer zoals 
vanouds helpen bij het kopen van een presentje en dit wordt verpakt in een surprise met een 
klein gedichtje.  De leerlingen van de hele school zijn om 12 uur vrij. Dan kan Sinterklaas ook 
nog naar andere gezinnen in Enschede. Wij wensen iedereen een fijn Sinterklaasweekend! 

 
 
 
  

 

Groeigesprekken 
De groeigesprekken zijn vorige week gestart. De 
laatste gesprekken volgen vandaag en morgen.  
Het doel van onze groeigesprek  is om samen met 
uw zoon of dochter te kijken naar de groei van 
afgelopen periode. Waar stond je aan het begin van 
het schooljaar en wat heb je allemaal al geleerd. 
Wat zijn je doelen voor de komende periode en hoe 
ga je daar aan werken. Het zijn hele waardevolle 
gesprekken met de ontwikkeling als uitgangspunt. 
 

Dalton regel                 

Elke week staat er bij ons op school een regel centraal 

en wordt hier binnen de school extra aandacht aan 

besteed. 

De komende week staat de volgende regels centraal: 

Ik draag bij aan een goede sfeer in de klas ! 

De week erop staat de volgende regels centraal: 

Ik kan omgaan met mijn emoties  
Ik ben persoonlijk aanspreekbaar  

 



 

 

  

Facebook 
Sinds vorige week hebben wij een 
Facebookprofiel aangemaakt. Wij willen hier 
regelmatige stukjes op plaatsen wat wij 
doen op school. 
Via deze weg willen wij u op de hoogte 
houden wat er schoolbreed gebeurt. De 
eerste berichten kunt u al lezen. 
  
Als u op Facebook CBS de Zevenster zoekt 
bij personen kunt u ons vinden. 
De eerste ouders hebben ons al gevonden! 

 
 

TIPS 
 
Schaatsen op de Oude Markt in Enschede  
Na twee jaar van afwezigheid kan er in de 
decembermaand eindelijk weer geschaatst 
worden midden in het centrum. Tijdens de 
aankomende editie van Winter Wonderland 
van 9 december 2022 t/m 8 januari 2023 zal 
de ijsbaan op de Oude Markt weer 
schitteren.  
 

 
 

Agenda 
Vrijdag 2 december- Sinterklaas 
 

Zondag 27 november- 1e advent 

Zondag 4 december- 2e advent 

 
Zondag 11 december- 3e advent 

Zondag 18 december- 4e advent 

 
 Donderdag 22 december- Kerstviering 

Vrijdag 23 december- Alle leerlingen vrij 

 
Vrijdag 23 december- vrijdag 6 januari 

Kerstvakantie 

 
Meeleven 
Een aantal gezinnen/teamleden hebben 
de afgelopen week te maken gehad met 
ziekte, een ongeluk of overlijden van een 
dierbare. We willen iedereen die hiermee 
te maken heeft of pas heeft gehad heel 
veel sterkte wensen voor nu, maar zeker 
ook voor de toekomst. 



 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Midwinterhoornwandeling 
Op zondag 18 december wordt er een Midwinterhoornwandeling georganiseerd voor u als 
ouders met uw zoons of dochters. Het is een wandeling voor het hele gezin. De start is 
tussen 10.00 uur en 14.00 uur. Startpunt Hogekampplein- Universiteit Twente. 
Vanaf de UT lopen we met de basisschoolleerlingen 5 km door Driene, het Wageler, 
Witbreuk, Vaneker en Hof Espelo. 
Onderweg zijn 26 point of interest ingericht waar de wandelaars kunnen luisteren maar ook 
vragen kunnen stellen over ons immaterieel erfgoed “de Midwinterhoorn”. 
Graag willen we dat de kinderen met hun ouders deze wandeling meelopen en zo kennis 
opdoen van het eeuwenoude gebruik en van de mooie winterlandschappen rondom 
Enschede. 
Om dit wellicht nog interessanter te maken hebben we een stempelkaart laten drukken waar 
de kinderen stempels moeten vergaren op de route. Als de stempelkaart vol ingeleverd wordt 
aan het eindpunt ontvangen de kinderen een leuke attentie. 
De scholen uit Twekkelerveld krijgen voor de kinderen die meelopen uit groep 7 en 8 een 
echte boom daar geeft de gemeente Enschede subsidie voor. En dan moeten we nader 
bepalen wanneer en hoe de bomen worden gepland. Het Lederboerpark heeft daar ruimte 
voor. Het perceel dat we hebben toegewezen gekregen is tegenover de Heemtuin in het 
Ledeboerpark. Het zou dus fijn zijn dat we voor onze school 27 bomen kunnen planten.  

Voor meer informatie: www.enschedesemidwinterhoornblazers.nl/wandeling 

 

 

 
 
 
  

 

Jarig in november 
 
We feliciteren deze maand:  
4-11     Meester Jos 
8-11   Dex uit groep 3  
10-11  Emma uit groep 7 
10-11    Juf Rianne 
16-11  Tara uit groep 7 
21-11  Lance uit groep 4  
24-11   Jimmy uit groep 1/2  
24-11   Roxanne uit groep 1/2 
24-11  Amanuel uit groep 8 
26-11 Fikri uit groep 4  
27-11  Karlijn uit groep 5  
27-11  Azlynn uit groep 6 
27-11  Geusan uit groep 7 
29-11   Cassidy uit groep 1/2  
29-11  Nali uit groep 5  
30-11 Lionel uit groep 1/2 
 
Allemaal een heel fijne verjaardag toegewenst!  
  
  

 
 
 

http://www.enschedesemidwinterhoornblazers.nl/wandeling

