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Belangrijke data: 
28 & 30 november  Workshop wajangpoppen groep 1/2, 3 & 4 
28 november  KIDD groep 6 – Muziekwerkplaats 
28 november  KIDD groep 8 – Excursie Ja … Hoe Zeg Je Dat? 
29 november  Kraanwaterdag groep 7 
1 december  groep 1/2 ouder-kind knutselen Sintmuts 
5 december  Sinterklaasfeest (kinderen school tot 12 uur; middag vrij) 
7 december  Versieren kerst (8.30 uur in de Ouderkamer)!!!!!!! 
11, 14 & 15 december  Linoleumworkshop groep 5, 6, 7 & 8  
12 december  Staking leerkrachten? 
20 december  Kerstdiner alle groepen (17.30 – 19 uur) 
21 december  Inloop alle groepen tot 9.30 uur 
22 december  Zeventopper 4 
22 december  Studiedag 
22 december t/m 7 januari Kerstvakantie 
Vooraankondiging: Op dinsdag 9 en donderdag 11 januari 2018 zijn de ouder-kind gymlessen. 

Vaders, moeders, opa’s, oma’s … jullie zijn natuurlijk weer van harte welkom. 
Het rooster voor deze dagen volgt in de volgende Zeventopper! 

 
Beste ouder(s) en verzorger(s), 
 
Hier is de nieuwe 7Topper dan weer. Deze keer veel foto’s van creatieve kinderen, enthousiaste kinderen, 
zingende kinderen, lezende kinderen en nog veel meer …..  
 
Wat is de school al lekker in de Sint stemming gebracht! Wat fijn dat de ouders van de Ouderraad weer tijd 
hebben gemaakt om de voor alle kinderen te versieren. Bedankt. Helaas waren er wel erg weinig hulpouders 
dit jaar. We hebben echt hulp nodig om dit soort dingen te kunnen doen en als iedereen een paar keer per 
jaar een uurtje met iets kan helpen dan kunnen we dit blijven doen, voor de kinderen. Het is alweer bijna tijd 
voor de gezelligheid van het altijd prachtige en heerlijke kerstdiner. Op 7 december versieren we de school in 
kerstsfeer en ook daarvoor zoeken we handen!! Het zou heel fijn zijn als u even een uurtje zou willen helpen. 
Zonder u kunnen we het echt niet! Alvast bedankt. Wij zoeken voor het versieren met kerst minimaal 1 ouder 
per groep. Opgeven kan bij de leerkracht van uw kind. 
 
Staking 12 december 
Zoals u wellicht in de media heeft gehoord of gelezen, is er een kans dat er 12 december wederom een 
landelijke staking is. Of deze staking echt doorgaat gaat hangt van een beslissing van de minister van onderwijs 
af. Deze beslissing wordt genomen op 5 december. Ons advies aan u is om voor de zekerheid alvast opvang te 
regelen voor 12 december, mocht de staking doorgaan. Zodra er meer duidelijk is laten wij dit via een aparte 
DigiDuif aan u weten. 
 
Team De Zevensprong 
  



 
 

Tussenstand betalingen binnen TSO, schoolreis, kamp 8,  kleuterfeest, Nacht naar 8 en ouderbijdrage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biebbezoeken groep 3 & 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Groep % ouderbijdrage & 
 schoolactiviteit 

%TSO 

1/2 12% 12% 

3 18% 18% 

4 31% 31% 

5 18% 19% 

6 24% 26% 

7 40% 43% 

8 65% 13% 



 
Bezoek van de politie – bijdrage van groep 8 
 
Op dinsdag 21 en vrijdag 24 november is de 
jeugdagente van de buurten waterwijk, 
filmwijk en danswijk op bezoek geweest bij de 
groepen 1 tot en met 8.  
Ze heeft ons een filmpje laten zien waar 
kickbokser Remy Bonjasky een dagje meegaat met de politie 
van Almere. Daarin kon je zien wat voor eigenschappen je 
moest hebben om politieagent te zijn. En hoe je als 
politieagent moet omgaan met mensen die niet meewerken.  
Verder mochten we haar nog heel veel vragen stellen over het werk en over het zijn van politieagente. Wij 
vonden het heel leuk en hebben veel geleerd over het werk van een politieagent en wat een politieagent 
allemaal doet op het werk. We willen haar nog hartelijke bedanken dat ze is gekomen. 

Charity & Sarah 
 Crea-circuit groep 3, 4 & 5 

 
De kinderen van groep 3, 4 & 5 zijn heel hard aan het werk 
geweest! Ze hebben prachtige herfstkunstwerken 
gemaakt. Mede dankzij de hulp van alle ouders, 
grootouders en zelfs broers/zussen zijn de resultaten 
geweldig geworden! 
 
Super gedaan jongens en meisjes! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zakken vol met post voor groep 6 
Lieve ouders van de Zevensprong, 
Wij zijn in groep 6 voor ons project van aardrijkskunde aan het proberen om uit ieder land een kaart te krijgen. 
We zoeken dan op de wereldkaart op waar de kaart vandaan komt en hangen alle karaten op ons prikbord in 
de klas. We zijn natuurlijk nog op zoek naar heel veel landen! 
 
Als u mensen in een ander land kent, zou u dan willen vragen of ze ons een kaartje zouden willen sturen naar: 
 
Groep 6 
Basisschool de Zevensprong 
Danslaan 74 
1326 PL Almere 
The Netherlands 
 
Alvast bedankt. 
Groep 6 
 



 
Groep 3 

Groep 3 kan eindelijk de verwerkingsruimte gebruiken. De kinderen vinden 
het heerlijk! 
 
 
 

St Maarten lampions 
In groep 1/2 en groep 3, 4 & 5 
zijn weer hele mooie lampions 
gemaakt. De kinderen van groep 
1/2 mochten zelfs bij een aantal 
groepen langs om te zingen en 
hun mooie lampions te laten 
zien! Met dank aan alle ouders 
die hebben geholpen met 
knutselen! Super! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groep 1/2 KIDD workshop 
Wist u dat de stad Almere vroeger zee was? De kinderen van 
groep 1/2 kunnen u er van alles over vertellen. 
Zij weten hoe de Zuiderzee land is geworden waarop wij nu 
wonen.  En welke dieren en planten er onder water leven.  
Ook hebben zij zelf zeedieren gemaakt. Die hebben zij samen 
met kunstenaar Chantal op haar zelfgebouwde machine 
vastgemaakt. 
Tijdens de masterclass hebben de kinderen huizen getekend en 
dieren en plantjes gemaakt van rietjes, veertjes en gekleurde 
stickers. 
Met elkaar hebben we een heel mooi kunstwerk gemaakt 
waarbij Almere de inspiratiebron is!  
 
Bedankt KIDD, het was weer een leuke les. 
  



 
VVE thuis 

De ouders van VVE thuis hebben met elkaar gekeken naar het 
thema Herfst. Ze hebben ideeën gekregen om me hun kind bezig 
te zijn met spelletjes, gesprekjes en boekjes die hierbij aansluiten. 
Op 14 december is de bijeenkomst over thema Feest weer vanaf 
8.30 uur in de Ouderkamer. Heeft u een kind in groep 1 of 2 en lijkt 
het u leuk om mee te doen? U bent van harte welkom! Gezellig. 

 
Groep 7 naar KAF met KIDD 

 



 
Even voorstellen Brede school 

Hallo, ik ben Blanca Muller en ik ben 20 jaar oud. Ik kom uit Amsterdam maar ben opgegroeid 
in het buitenland. Ik woon nu sinds twee jaar weer  in Nederland en ben dit jaar aan een studie 
begonnen. Daarvoor heb ik in de horeca gewerkt, veel gereisd en een Nederlandse cursus 
gevolgd. 
Ik studeer Culturele Maatschappelijke Vorming op de Hogeschool van Amsterdam en ik wil super 

graag op een school stage lopen want ik vind het altijd prettig om samen met kinderen te werken, dat maakt 
mij vrolijk. Ik denk dat Stichting De Schoor een goede plek is om mijn competenties en leerdoelen te 
ontwikkelen. Ik  loop vanaf 1 november elke woensdag stage bij de naschoolse activiteiten. 
 

Ontruiming school 
Twee weken geleden is de hele 
school zeer vlot en gecontroleerd 
ontruimd. Het alarm ging af! Wat 
bleek, iemand had per ongeluk de 
handmelder aangezien voor de 
knop van de deur! Hier een 
welgemeend excuus en 
compliment voor onze school. 
 

 
Verbreding A6: vanaf 20 november deel fietspad Kolthoornpad onder A6 afgesloten 

Voor de verbreding van de A6 is het noodzakelijk om bestaande fietsroutes aan te passen. Dit gebeurt 
in verschillende fasen. Vanaf 27 november tot medio 2019 is het deel van het fietspad Kolthoornpad dat 
onder de A6 doorgaat afgesloten. Fietsers worden omgeleid over de Weteringweg. Ter plaatse wordt de 
omleidingsroute met gele borden aangegeven. Houd rekening met circa 5 minuten extra reistijd.   

 
Sloop onderdoorgang 
De afsluiting van het Kolthoornpad ter hoogte van de A6 is nodig om de 
bestaande onderdoorgang te slopen en vervolgens een nieuwe bredere 
onderdoorgang te bouwen. De afsluiting is tot medio 2019. 
 
Hinder 
De werkzaamheden voor de verbreding van de A6 veroorzaken hinder voor 
weggebruikers op en rondom de A6. Zo hebben fietsers te maken met 
omleidingsroutes omdat bestaande fietsverbindingen tijdelijk niet 
beschikbaar zijn. Deze omleidingsroutes leveren vaak extra reistijd op. 

Rijkswaterstaat, Parkway6 en de gemeente hebben afgesproken dat er altijd één fietsverbinding in de directe omgeving 
beschikbaar moet zijn zodat de extra reistijd beperkt blijft.    
 
Schiphol-Amsterdam-Almere 
Rijkswaterstaat verbreedt de komende jaren de drukke snelwegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere. Het project 
A6 maakt hier onderdeel van uit. Extra rijstroken zorgen ervoor dat de doorstroming verbetert en daarmee de 
bereikbaarheid van de noordelijke Randstad. De weg wordt over een lengte van ruim 13 kilometer verbreed naar vier 
rijstroken per rijrichting en voorziet door middel van zonnepanelen in zijn eigen energiebehoefte. Ook wordt de 
leefbaarheid in de omgeving vergroot. Het werk aan de A6 is klaar voordat de Floriade in 2022 van start gaat. 

 


