Openbare Basisschool
De Zevensprong
Danslaan 74
1326 PL Almere
Tel.: 036 - 5353742
info@zevensprong.asg-almere.nl
www.zevensprong.asg-almere.nl

Jaargang 18/nummer 14
Belangrijke data:
V andaag
4 t/ m 8 juli
11 juli
12 juli – 13 juli
13 juli
13 juli
14 juli
15 juli
29 augustus

1 juli 2016
Deadline betalingen kamp groep 8
Rapportgesprekken
Wenmiddag
Nacht naar 8
Bedankochtend
Musical groep 8 (voor genodigden)
A fscheid van Yvonne, voor ouders vanaf 15.30 tot 16.00 uur
Laatste schooldag, om 13 uur begint de zomervakantie
Eerste schooldag
DE OUDERRA A D ZOEKT EEN EIGEN TOPPER

De ouderraad zoekt een topper voor het penningmeesterschap! U hoeft hiervoor echt geen financieel
genie te zijn, kunnen omgaan met een computer is wel fijn. A ls penningmeester houdt u de betalingen
van ouderbijdrage, schoolreis en kamp bij, de inkomsten en uitgaven op de bankrekening en overlegt u
met de ouderraad en met school.
A ls penningmeester kunt u lid worden van de ouderraad, maar dat is niet noodzakelijk. Daardoor kunt
u de werkzaamheden echt in de tijd doen die voor u het meest geschikt is.
Hebt u belangstelling voor deze taak of hebt u vragen hierover, neemt u dan even contact op met de
ouderraad, of met Hanske of Sietske.
GROEP 3, MET KIDD NA A R HET MUSEUMBOS EN MEER
V orige week zijn de kinderen van groep 3 met KIDD naar het
museumbos geweest. Daar hebben zij bekeken hoe snel bomen
groeien en een eigen tijdscapsule gemaakt. Ook konden ze hun
eigen tijdmachine timmeren. Het was heerlijk weer en we
hebben genoten.

Ook mochten de kinderen hun
lievelingsboek meenemen naar school.
Iedere dag mag een kind hier iets over
vertellen en voorlezen. De kinderen zijn
heel enthousiast want nu weten ze
precies welk boek ze misschien willen
lenen bij de bibliotheek!

Kunstpagina
DE POSTER V A N MENERELY
Hoe het begon
We waren verdeeld en waren klaar met ons werk. Toen gingen we oefenen voor de musical en Menerely was aan
het tekenen. We waren een soort van tekenwedstrijd aan het doen en we stopten en vroegen aan Menerely wat ze
aan het doen was. Toen zeiden Demi en A nouk: ‘Wil je mijn personage van de musical tekenen?’ We vonden ze
heeeeeeeeeeeel mooi.
Dus we vroegen of ze de rest ook wou maken. We
begonnen in de klas met koppels, maar dat ging niet zo
snel. Dus Menerely zei: ‘Ik ga wel verder thuis.’ Toen kwam
ze de volgende dag op school met die poster, maar we
waren verdeeld (alweer). Ze had er wel 6 uur over gedaan!
Iedereen vond hem heeeeeeeel mooi. Dus de dag daarna
nam ze het weer mee en hing ze het op, op het bord. Juf
vond hem zo mooi, dus wou ze dat we het door de hele
school hingen. Iedereen vind hem zo mooi en Menerely
krijgt veel complimenten. Bedankt voor alle lieve reacties!
Groetjes Menerely en A nouk!
Mijn verhaal
Een tekening maken, iedereen denkt dat het erg simpel is en
dat klopt ook, maar als je een uitdaging wilt dan kost en
moeite, tijd en de belangrijkste creativiteit. Ik wilde niet
alleen een uitdaging ,maar ik wilde ook iets maken voor de
klas dat echt van mij komt. V roeger zeiden ze al dat ik heel
goed kan tekenen en ik ging ook door en op de dag van
vandaag heb ik er geen spijt van. De enige reden dat ik
nodig had om zo’n poster te maken was me klas. Ik heb
zoveel aan hun te danken. Door hun had ik de
zelfvertrouwen om door te gaan. Het idee had ik van
A nouk en daardoor had ik nooit de poster gemaakt! Dus
mijn grootste dank gaat vooral naar mijn klas. Lieve klas
bedankt en misschien zie ik je over je jaar.
-Menerely ( Mentje )
Wat een prachtige posters is het geworden
Menerely!
HET GEDICHT V A N HELIN
Hallo
Zevensprong,
Dat jullie
leerlingen net als
Roald Dahl
schrijvers in de
dop zijn, blijkt
wel uit de vele
prachtige
inzendingen die
we naar
aanleiding van
onze prijsvraag
hebben mogen

ontvangen.
De gedichten hebben ons verrast, ontroerd en soms
aan het lachen gemaakt. Ook hebben we er een
heleboel nieuwe woorden bij geleerd. Woekiki!
Het winnende gedicht van de Zevensprong is
gemaakt door:
Helin A hmed (uit groep 7)
Deze jonge dichter mag volgend schooljaar op
13 september 2016 met de hele klas gratis naar de
film. Hoogstwaarschijnlijk is dat, zoals eerder
genoemd,
de nieuwste film van De GV R van Steven Spielberg

die in juli dit jaar naar de N ederlandse bioscopen

komt!

FOTO’S
Delen met rest in groep 5
Delen met rest is best ingewikkeld, maar als je het met spullen doet lijkt het
ineens veel leuker! Scharen, potloden of boeken…. Het kan allemaal. Weer wat
geleerd dus!

V erkeersles in groep 7
Echt oefenen met hoe je veilig door het verkeer beweegt. Dat was weer een
leuke dag op school!

Juf Liesbeth geeft als
vrijwilliger Nederlandse les
aan vrouwen en stond weer
eens in de krant…. Leuk
zo’n beroemde juf op
school!

