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EN OPEENS IS HET DAN ZOVER, IK GA DE ZEVENSPRONG VERLATEN…..
Beste ouders, verzorgers en kinderen,
Het afgelopen jaar was ik achter de schermen nog wel
aanwezig maar nu valt het doek dan toch echt. Vandaag
hebben de kinderen, ouders en collegae mij enorm verrast met
een spetterende show en prachtige zelfgemaakte bloemen en
kaartjes! Ik heb er enorm van genoten, een mooier cadeau had
ik mij niet kunnen wensen.
In 2008 ben ik begonnen op de Zevensprong als adjunct
directeur. In 2010 werd ik directeur. Ik heb altijd met heel veel
plezier op de Zevensprong gewerkt. Er is veel gebeurd in de
afgelopen jaren. Zo heeft de inspectie een prachtig rapport
geschreven over de kwaliteit van het onderwijs op de
Zevensprong, zijn er een aantal leerkrachten vertrokken maar
ook weer nieuwe gekomen, zijn er baby´s geboren, zijn er
leerkrachten oma geworden, maar hebben wij ook een
verdrietige tijd gehad na het overlijden van juf Wolmet.
Ik laat de Zevensprong met een goed gevoel achter en ben
super trots op de kinderen, de OR en MR leden! Er staat een
zeer professioneel en kwalitatief goed team, er zitten heerlijke
kinderen op school en er heerst een prettige sfeer. Daarnaast worden er door het team van de Schoor
prachtige activiteiten georganiseerd en kunnen kinderen na schooltijd terecht bij juf Sonja en Meester Rick
van de Dagarrangementen.
Samen met peuterspeelzaal Jan Huigen wordt er gewerkt aan de doorgaande lijn van 2 tot 4 jaar. Ook daar
was de inspectie lovend over. Meester Sander, de nieuwe directeur, wens ik heel veel succes en plezier op de
Zevensprong.
Ik ga nu verder op Sterrenschool Het Universum maar zal nog vaak terug denken aan mijn mooie en heerlijke
tijd op de Zevensprong. Heel erg bedankt voor de samenwerking en het gaat jullie goed.
Hartelijke groet, Yvonne Penne
EEN WOORD VAN HARTELIJKE DANK aan alle ouders en leerlingen van De Zevensprong.
Ik heb het afgelopen jaar met veel plezier gewerkt op jullie school. Ik heb veel kinderen leren kennen en ik heb
met veel ouders een goed contact opgebouwd. Soms wat vluchtig, in andere gevallen wat langer van aard,
maar over het algemeen verliepen de gesprekken prettig. Wat mij opviel is de grote betrokkenheid van de
meesten bij de school. Iets dat bij leerkrachten vanzelfsprekend was is ook herkenbaar in de wandelgangen
bij de kinderen en ouders. Meedenken bij activiteiten en bij eventuele problemen en altijd met een positieve
insteek. Dat vond (en vind) ik zeer waardevol om te zien! Ik hoop dat dat nog lang zal blijven gelden voor De
Zevensprong. Voor mij is het echter weer tijd om afscheid van de school te nemen. Mijn interim-periode als
directeur zit er op en met meester Sander is er vanaf augustus weer een directeur benoemd die de leiding
van de school van mij overneemt. Ik wens hem, maar ook het team en allen die De Zevensprong een warm
hart toedragen heel veel succes in het komend jaar. Wie weet tot ziens.
Marc Vrakking
HORLOGE KWIJT
Vorige week is bij de gymnastiekles een horloge kwijt geraakt. Bent u thuis een onbekend zwart horloge tegen
gekomen, neemt u dan contact op met school? (dat kan via de mail of digiduif, hoewel wij niet iedere dag de
mail zullen lezen natuurlijk)

WAT GAAN WE DOEN IN DE VAKANTIE?
Een gratis app van de bibliotheek: VAKANTIEBIEB
Lezen in de vakantie is leuk én slim!
Kinderen die gedurende de zomervakantie bijna niet lezen,
vallen maar liefst 1 tot 2 AVI-niveaus terug in hun
leesontwikkeling, blijkt uit onderzoek. Lezen in de
zomervakantie is dus belangrijk voor je kind en kan digitaal
met de VakantieBieb-app. De app bevat onder andere een
leuke selectie leesboeken en is vanaf nu te downloaden op
tablet of mobiel.

http://vakantiebieb.nl/?gclid=Cj0KEQjwwYK8BRC0ta6LhOPC
0v0BEiQApv6jYXecHSqYu6Ib0RgwFYfR17ngyFjBDwFFKD6hNDnBw8aArFG8P8HAQ

Wil je weten wat er te doen is in
Almere deze zomer?
Op www.kidsproof.nl/Almere vind je
het meest complete overzicht van
kinderactiviteiten in Almere! Je vindt er
een handige uitagenda met
uiteenlopende kinderactiviteiten in de
zomervakantie die dagelijks wordt
aangevuld. Verder staan er op de
website heel veel eropuit tips voor het
hele gezin, vakantiekampen, leuke
sport-, dans-, muziekclubjes &
creatieve workshops, originele ideeën
voor kinderfeestjes, kindvriendelijke
drink- en eetgelegenheden en nog
veel meer!
Je hoeft je deze zomervakantie zeker
niet te vervelen! Op de Facebookpagina van Kidsproof Almere zijn er de
komende tijd naast dagelijks fijne tips
ook toffe winacties.
En heb je zelf een leuke tip? Laat dat
dan weten via almere@kidsproof.nl!

FOTO’S
Musical groep 8

“KINDERSTRALEN”
In de bijlage vindt u de nieuwsbrief van onze overblijforganisatie “KINDERSTRALEN” De onderstaande foto’s
geven een beeld van wat Kinderstralen organiseert tijdens de overblijf.

