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Belangrijke data: 
22 december t/m 7 januari Kerstvakantie 
8 januari Eerste schooldag van 2018 
8 januari Start thema mensen (1/2) 
9 januari MR 
9 & 11 januari Oliebollengym - ouder-kind gymlessen voor vaders, moeders, opa’s & oma’s 

(rooster in deze Topper) 
10 januari Vervaldatum 2e betaaltermijn ouderbijdrage, schoolreisgeld en bijdrage 

Tussen schoolse opvang 
11 januari VVE thuis (groep 1/2 ouders – 8.30 uur Ouderkamer – thema Kleding) 
15 t/m 19 januari Poëzieweek 
15, 26 & 29 januari Periodieke gezondheidsonderzoeken GGD (groep 7) (U ontvangt de 

uitnodiging hiervoor via de GGD, onderzoeken vinden plaats in het kantoortje 
naast groep 4) 

15 januari Start CITO periode groep 1 t/m 8 
16 januari Bijeenkomst Ouders samen (meer informatie in deze Topper) 
2 februari Zeventopper 5 
12 februari Studiedag – alle kinderen vrij 
12 februari Inschrijving oudergesprekken via Digiduif geopend (graag account activeren 

voor deze datum als u dat nog niet heeft gedaan) 
 
Beste ouder(s) en verzorger(s), 
 
Hier is de nieuwe 7Topper dan weer. Deze keer veel foto’s van ons zeer geslaagde Sinterklaasfeest en alle Kerst 
festiviteiten! Wat was het een gezellige maand.  
 
U vindt, behalve de belangrijke data en leuke bijdragen van de groepen, ook informatie over ons project 
Ouders samen en onze Kerst actie Beter boek Flevoziekenhuis. Wat fijn dat we een mooi bedrag hebben 
kunnen ophalen om ook de zieke kinderen in Almere in deze feestelijke periode een hart onder de riem te 
steken. Alleen van woensdagavond is de opbrengst nu al €115. Daar komt nog de opbrengst van de 
kerstkaarten actie van PSZ Jan Huigen bij en het nieuwjaar-etentje van de buurt in de DOP! Dank u allen! 
 
Nu op naar een welverdiende kerstvakantie en we zien u allen graag weer gezond en goed uitgerust op 

maandag 8 januari 2018.  

 
Geniet ervan! 
 
Team De Zevensprong 
  



 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

KIDD groep 3 
 

 
Groep 3 had een KIDD-les die heette ‘Museum van jezelf’. Alle kinderen hadden iets van thuis meegenomen 
waaraan ze een herinnering hebben en hebben hiervan een heel mooi museum gemaakt. Het was weer een 
leuke workshop. 
 
 

Sint knutselen in groep 3, 4 & 5 
Er zijn weer heel veel mooie dingen gemaakt door de kinderen. De Sint vond het allemaal prachtig! 
 

 
 
 
 

Groep 

% ouderbijdrage & 
 schoolactiviteit 

%TSO 

November 17 December 17 November 17 December 17 

1/2 12% 21% 12% 26% 

3 18% 21% 18% 21% 

4 31% 41% 31% 41% 

5 18% 18% 19% 19% 

6 24% 24% 26% 26% 

7 40% 43% 43% 45% 

8 65% 72% 13% 28% 



 
Rekenen en lezen met pepernoten 

 
Ja, ja, rekenen en lezen kan echt heel lekker zijn. Letters maken en 
splitsen met pepernoten ….. mmmmmmmm 
 

Nationale Kraanwaterdag in groep 7 

Eerst een quiz, veel geleerd over ons kraanwater! Toen op het 
schoolplein a.d.h.v. een app: zoek de waterbron. op zoek gegaan 
naar de waterbronnen op ons plein, we hebben er wel 8! Waterbron 
gevonden? We krijgen een speciaal Kraanwaterdag armbandje als 
prijs! De hoofdprijs een tapwaterpunt op ons schoolplein maar of we 
die winnen???? 
 

 
OLIEBOLLENGYM 

Op de dinsdag 9 en donderdag 11 januari 2018 zijn er speciale gymlessen. Ouders, opa’s en/of oma’s mogen 
mee komen kijken/doen met de gymles (op de andere tijden zijn er ook nog ‘;gewone’ gymlessen natuurlijk): 

Dinsdag 9 januari  Donderdag 11 januari 

8.30 – 9.15 Groep 3  8.30 – 9.15 Groep 5 

9.30 – 10.15 Groep 1/2  9.30 – 10.15 Groep 6 

     

13.45 – 14.30 Groep 4  12.45 – 13.30 Groep 7 

   13.45 – 14.30 Groep 8 

 
 
 
 



 
Nieuw gezicht in groep 1/2 

Beste ouders, verzorgers,  
Graag wil ik mij even voorstellen. Mijn naam is Celeste Nouwen, 28 jaar en woon in Almere. 
Vanaf januari kom ik werken en leren op de zevensprong op groep 1/2 bij juf Lilian. Ik ben 6 
jaar leidster geweest op een kinderdagverblijf en ga nu mijn onderwijsassistent diploma halen 
en ik kijk daar erg naar uit. Mijn werkdagen zijn maandag tot en met vrijdag en ik zal zelf 1 
avond in de week naar school gaan.  
Ik kijk uit naar een fijn en goed schooljaar met de kinderen en ouders. Tot gauw!  
Groetjes, Celeste  
 

Brede school activiteiten na de vakantie 
- De naschoolse activiteiten starten in de week van 15 januari weer, de eerste week na de kerstvakantie zijn 

er nog geen naschoolse activiteiten. 
- Het knutselen op de woensdagmiddag voor groep 1 t/m 4 gaat voorlopig helaas niet door.  
- De Droomspeelbus blijft gewoon op woensdagmiddag. De kinderen uit groep kunnen dus gewoon blijven 

sporten van 12.30 tot 13.45 uur. 

 
CLUB-O (voor ouders van groep 1 t/m 4) 

In januari 2018 starten we als school samen met De Schoor met CLUB-O 
‘OUDERSSAMEN’. 
Club-O brengt ouders met elkaar in contact om leuke dingen te doen, 
ervaringen te delen over opvoeden, iets voor elkaar te betekenen en nog 
veel meer.  
 

Denk bijvoorbeeld aan: 
 Samen koken en eten; 
 Een speelmaatje zoeken voor je kind; 
 Tips krijgen voor een leuke (sport)club; 
 Andere ouders leren kennen om samen leuke dingen te doen; 
 Iemand vinden die soms op jouw kind zou willen passen. 
En er is nog veel meer in te vullen op deze lijst! 
 
Wat gaan we doen? 
Er zijn twee bijeenkomsten die worden begeleid door Els Siep (foto) vanuit de organisatie van Club-O. De 
eerste bijeenkomst is op dinsdagmiddag 16 januari 2018 van 14.00-15.00 uur in het crea-lokaal 
(Dagarrangementen) op de begane grond van basisschool De Zevensprong. We starten om 13.45 uur met 
een kopje thee of koffie. Tijdens de eerste bijeenkomst zullen we kennismaken met elkaar en gaan we 
samen op zoek naar de dingen die we voor elkaar kunnen doen. Uw zoon/dochter krijgt maandag 8 
januari een uitnodigingskaart mee. Hierop kunt u  aangeven dat u er zeker bij bent! Deze kaart kunt u op 
school inleveren bij Susan (Brede school) of aanmelden via het e-mailadres: info@ouderssamen.club.  
 
Komt u naar Club-O dan is er tijdens deze bijeenkomst voor de kinderen (14.30-15.30 uur) een leuke 
activiteit met Susan (Brede school). Kinderen die nog niet naar school gaan kunt u natuurlijk gewoon 
meenemen naar de bijeenkomst. 
  

mailto:info@ouderssamen.club


 
Kerstfeest 

 

Linoleum workshops in groep 5, 6, 7 & 8 

 
  



 
Workshop wajangpoppen groep ½, 3 & 4 

 

 
 

Proost op een mooi en gezond 2018! 
 


