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Belangrijke data: 
20 oktober  Studiedag (Cursus begrijpend luisteren/lezen voor de leerkrachten) 
23 t/m 27 oktober Herfstvakantie 
30 oktober  Vanaf nu inschrijven oudergesprekken november 
31 oktober  Biebbezoek groep 3 & groep 5 (Nieuwe bibliotheek) 
6 november  Studiedag (oudergesprekken vanaf 12.30 – 17.30 uur) 
8 november  Oudergesprekken 13 – 14.30 uur 
9 november  Oudergesprekken 14.30 – 17 uur 
16 november  Groep 5 Workshop zoeken op internet 
17 november Onder schooltijd – school versieren voor sint! Alle hulp is welkom (8.30 in de 

Ouderkamer) 
20 november Start thema feest (1/2) 
24 november Zeventopper 3 
 
Beste ouder(s) en verzorger(s), 
Hier is de nieuwe 7Topper dan weer. Wat is er al veel gebeurd dit schooljaar: 
 

 Het kamp van groep 8 in Ermelo (zie 
bijdrage groep 8 in aparte bijlage), 

 De sportclinics van Arno Splinter, 

 Omkeergesprekken met de nieuwe 
leerkracht en de informatiemomenten in 
een nieuw jasje, 

 De Kinderboekenweek met opening, voorleeswedstrijd (5 t/m 8) en Kinderboekenbal was weer een 
groot succes. Dat kon ook niet anders met het thema van dit jaar; Griezelen! 

 
Graag willen we iedereen er weer even aan herinneren dat we echt om half 9 starten. Het op tijd op school 
komen en het op tijd ophalen van kinderen (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag om 14.30 uur en 
woensdag om 12.30 uur) is belangrijk! Wanneer u uw kind absent moet melden dan kunt u tussen 8 en 8.20 
uur bellen of via Digiduif een bericht sturen. Denkt u er ook aan eventuele wijzigingen in telefoonnummers 
door te geven aan de leerkracht? Regelmatig kunnen we ouders niet bereiken wanneer een kind bijvoorbeeld 
ziek is geworden. Bij het lekker lezen (groep 4 t/m 8) lukt het inmiddels beter om op tijd te starten, omdat juf 
Erna of juf Tanja met de tamboerijn aangeeft wanneer we gaan starten en dan kunt u als ouder natuurlijk 
blijven om even te helpen of ‘wegwezen’, want wij gaan Lekker lezen ….. 
 
We zijn weer goed op weg en nu gaan we eerst even lekker genieten van een welverdiende herfstvakantie. 
Hopelijk is het meubilair na de vakantie zoals het zou moeten zijn (grote kastenwand per groep, tafels en 
passende laatjes, etc.) en kunnen we dan de feestelijke maanden november/december in. 
 
 
Fijne vakantie en tot 30 oktober, 
Team Zevensprong 
 
  



 
Kinderboekenweek 

De Kinderboekenweek was weer erg leuk! Wat hebben we gegriezeld met z’n allen…. Eerst die enge opening 
met alle verkleedde en geschminkte meesters en juffen! Brrrrrr wat zagen ze er onherkenbaar en eng uit! In 
de groepen is er op allerlei manieren gegriezeld. In de collage is een aantal dingen te zien: vleermuisborden, 
wattenstaaf skeletten, enge tekeningen en nog veel meer! Op donderdagmiddag hadden we de 
Zevensprongfinale van de voorleeswedstrijd. In groep 5/6 heeft Naina na een spannende strijd uiteindelijk 
gewonnen en in groep 7/8 was het Gwyneth die er met de eerste prijs vandoor ging. Ook hier was het erg 
moeilijk voor de jury, want iedereen las super! Gwyneth gaat door voor de Almeerse voorleeswedstrijd daar 
zullen we in het voorjaar vast meer van horen …. 
Als klap op de vuurpijl hadden we natuurlijk ons jaarlijkse Kinderboekenbal. Iedereen zag er heel griezelig uit 
en het was super gezellig! Met dank aan de Ouderraad was er natuurlijk ook lekker wat te snoepen en te 
drinken. Dank voor het harde werken weer! 
  



 
Ouderbijdrage en TSO bedragen: 
De eerste termijn is inmiddels verstreken en er is in sommige groepen 
al een aardig bedrag betaald. Zoals u weet kunt u gespreid betalen en 
wanneer u onvoldoende middelen heeft kunt u altijd via het Wijkteam 
(Marion Bestenbreur) subsidie aanvragen.  
 
We zullen in iedere 7Topper een update geven van de betaalde 
bedragen! 
 
 

Even voorstellen: 
 
Heeft u het al gehoord? Groep 1/2 en groep 3 krijgen na de vakantie gedeeltelijk een nieuwe juf. Na uitgebreide 
gesprekken en een proefles hebben we unaniem (MR (team en ouders) en directie) besloten juf Monique op 
woensdag in groep 1/2  en op donderdag en vrijdag in groep 3 te laten beginnen. Dit betekent dat juf Francoise 
en juf Anne dus alleen in groep 6 en groep 7 werken. We wensen juf Monique een fijne tijd op de Zevensprong 
en hieronder stelt ze zich alvast even kort voor: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Een ander gezicht is Krista; stagiaire in groep 6. Ook zij stelt zich even kort voor: 
 
 

 

 

groep % ouderbijdrage & 
 schoolactiviteit 

%TSO 

1/2 4% 4% 

3 8% 8% 

4 22% 19% 

5 3% 4% 

6 8% 8% 

7 26% 29% 

8 62% 1% 
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Het kinderboekenbal 2017 

Welkom allemaal, mijn naam is Georgie. Ik zit op de school De Zevensprong in groep 7. Laatst hebben we 
op school de Kinderboekenweek geopend. Op de laatste dag van deze bijzondere week werd er een bal 
georganiseerd. Het kinderboekenbal. Het had een speciaal thema. Griezels. Iedereen mocht verkleed als de 
engste figuren. Ik liet me een paar keer gruwelijk hard beet nemen. Oftewel: ik ben een paar keer hard 
wezen schrikken. Vooral omdat iemand als horrorclown kwam. Maar zelf vond ik het heel leuk! Want het 
was van 8 tot 9 uur. Dit was mijn mening over de kinderboekenbal..   
Georgie groep 7 

Spreekbeurten  
We kregen een les van taal dat ging over spreekbeurten. De dag daarna kregen we een blad mee naar huis. 
Toen moesten we een stichting kiezen. Ik koos stichting VLA, want ik vind het zielig voor mensen die in 
armoede leven of die hun baan zijn kwijtgeraakt . en daarom had ik het gekozen en toen moest je ook drie 
vragen bedenken en 1 week later moest je spreekbeurt laten lezen aan de  juf wat je hebt getypt  en toen 
moest je het voorbereiden want 1 week daarna ging ik het voor een groepje doen en toen had ik het gedaan 
en toen had ik het goed en als je geen voldoende had moest je het over doen. 
Ishan groep 7 

Verhaal over mijn spreekbeurt. 
We kregen met taal een opdracht over een spreekbeurt, daarom moesten wij ook een spreekbeurt maken 
we hebben het in groepjes gedaan. Mijn spreekbeurt ging over de Nierstichting. Ik heb hier voor gekozen 
omdat ik zelf lid ben. 
Het ging over hoe je in contact kan komen en hoe je de mensen kan helpen met nierproblemen. En ook 
over wat de Nierstichting inhoud. Ik heb van de juf en de kinderen in mijn groepje een goed gehad. 
Kimberley groep 7 

Engels op de basisschool 
ik vind dat het niet nodig is om Engels op de basisschool te hebben. Ik vind dat we eerst Nederlands 
moeten leren. Engels is niet handig voor ons omdat we jong zijn. Maar andere kinderen denken misschien 
iets anders. Zij vinden dat Engels belangrijker is om te weten. Want als je naar een ander land gaat dan 
kunnen de mensen daar geen Nederland spreken. maar wel Engels. En dan zeg ik dat Nederlands 
belangrijker is. Op de middelbare school dan kun je het wel leren want we zijn dan wat ouder. Dus ik vind 
dat Engels op de basisschool niet nodig is. 
Maar andere kinderen wel. Van Rani Diya Baitali 

Engels op de basisschool is van belang!!.. 
Ik vindt dat Engels op de basisschool van belang is. Dat vind ik om de volgende reden: Engels leer je ook 
op de middelbare school. Daar leer je het al een stapje lastiger. Stel je krijgt deze zin: I have a dog but my 
friend have a cat. Dan weet je niet wat het betekend, omdat je het nog niet kent!!  Daarom dus.. De 
meeste van jullie zijn het waarschijnlijk niet met me eens.. Ik denk dat is misschien wel weet hoe dat kan: 
Jullie denken, maar kinderen op de basisschool zijn nog jong. Die houden zich er helemaal niet mee bezig.. 
Ze moeten nog lekker vrolijk kunnen zijn. Bezig zijn met bijvoorbeeld: gym of crea. Maar ik heb daar een 
antwoord op. Kinderen op de basisschool hebben 8 jaar! In die 8 jaar kunnen ze echt wel Engels krijgen 
hoor. En bovendien is het uiterst belangrijk dat ze het krijgen.. Want Engels is een wereldtaal!! Het wordt 
in elk land gesproken.. 
Georgie van olderen.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
BHV 
Juf Renate, juf Patty en juf Hanske zijn er weer klaar voor! Als er brand, een 
ongeluk of een alarmmelding is weten we weer goed wat we moeten doen. 
Juf Merel gaat de cursus nog op een ander moment doen en vanaf januari 
is ook meester Sander officieel BHV-er op De Zevensprong. We hebben 
weer een goed team staan om te kunnen handelen in gevallen van nood. 
 
Onze eerste diploma’s Maximum zijn binnen! 
Vanuit de Almeerse Scholen Groep moeten alle leerkrachten zich verdiepen 
in een onderwerp dat past bij hun onderwijspraktijk. Na anderhalf jaar is er 
dan een presentatiemiddag, waar alle nieuwe bijdragen binnen het hele 
bestuur aan elkaar worden gepresenteerd en waar de mensen hun diploma 
in ontvangst mogen 
nemen. De eerste 

presentatiemiddag 
was 4 oktober en onze bovenbouw presenteerde de door 
hen gemaakte film over Snappet, het programma dat we 
in groep 6, 7 & 8 gebruiken op de Chromebooks. Ze 
hebben een prachtige film gemaakt en iedereen was 
laaiend enthousiast en ze hebben allemaal hun diploma in 
ontvangst mogen nemen.  
 
Gefeliciteerd juf Renate, juf Francoise en meester Niels! 
 

Crea 3, 4, 5 
In groep 3, 4 & 5 is het crea circuit op vrijdagmiddag weer 
in volle gang. De kinderen hebben al mooie werkstukken 
gemaakt! 
 
 
 
 
 
 
 

 
Herfstlunch in groep 7 
De kinderen en juffen van groep 7 hadden bedacht dat het wel 
heel leuk zou zijn een keer uitgebreid met elkaar te lunchen. 
Gisteren was het zo ver: iedereen had iets lekkers meegenomen 
en het was heel gezellig! En lekker!  
 
Bijlagen: 
Ladder oktober t/m december 2017 
Kampverhalen groep 8 
Kies je school in Almere flyer (VO opendagen en informatiemomenten voor groep 7 & 8) 

  



 
 

 


