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

Jaargang 19/ nummer 1
Belangrijke data:
23 september
26 t/ m 28 september
29 september
28 sept tot 11 okt
7 oktober
13 oktober
17 t/ m 21 oktober

16 september 2016
studiedag, alle kinderen zijn vrij
kamp groep 8
opvoedcafé van 8.30 tot 9.30 in de ouderkamer
kledinginzamelingsactie
start Kinderboekenweek, thema: ‘ V oor altijd jong’
Einde eerste betaaltermijn ouderbijdrage en schoolreis
voorleeswedstrijd groepen 5 t/ m 8
Kinderboekenbal in de avond
herfstvakantie

STICHTING A LL 4 A FRICA KOMT BINNENKORT WEER LA NGS!
In de week van 27 september krijgt uw kind een envelop van Stichting A ll 4 A frica met daarin een plastic
kledingzak voor het inzamelen van gebruikte kleding en schoenen mee naar huis.
Tot 11 oktober kunt u de zak, gevuld of deels gevuld met kleding en schoeisel dat u niet
meer gebruikt, inleveren op school (plaats bepalen waar ouders t neer kunnen zetten?)
Wilt u meer kleding inleveren kan dat in een vuilniszak of plastic tas.
info@all4africa.nl www.all4africa.nl
GROEP 6

Groep 6 behandelde deze week bij Nieuwsbegrip, de methode voor begrijpend lezen, het onderwerp ‘mensapen
ernstig bedreigd’. Naar aanleiding daarvan hebben zij deze posters gemaakt.
HULP BIJ LUIZENPLUIZEN
V orige week heeft de ouderraad heel veel hulp gehad bij het luizenpluizen. Daar was
de ouderraad heel blij mee.
A lle ouders die hebben geholpen dan ook hartelijk bedankt! Zij hadden die hulp heel
hard nodig voor luizenpluizen en andere activiteiten.
(kunnen we volgende keer weer op jullie rekenen? Geef het dan vast door aan de
leerkracht of een van de ouderraadleden!)

TWEE STA GIA IRES STELLEN ZICH V OOR
Hallo allemaal,
Even voorstellen mijn naam is
Judith Kappert, ik ben 19 jaar en
volg de opleiding Sociaal
Cultureel Werk. Dit jaar loop ik
stage bij Susan V ermunt en zal ik
ondersteunen en begeleiden bij
de activiteiten op de woensdag
en donderdag. A ls er vragen zijn
kom gerust naar mij toe om een
praatje te
maken.
Groetjes,
Judith

Even voorstellen
Goedendag
iedereen,
Ik wil mij graag even
aan jullie voorstellen
omdat ik een nieuw
gezicht ben voor
sommigen waardoor
jullie je af vragen van wie is dat
meisje die hier op school rond
loopt en wat doet ze precies?
Ik ben Sharon Janssen, 22 jaar
oud doe de opleiding
pedagogisch medewerker
kinderopvang niveau 3 aan het
ROC TOP A lmere en ik zit in
mijn 3 de leerjaar en waarbij ik in
februari klaar ben met school.

Zoals de meesten
misschien al weten heb ik
twee jaar terug ook stage
gelopen bij Sonja van de
Dagarrangementen met
veel plezier waardoor ik
graag in mijn 3 de leerjaar
graag weer voor een keer
wou stage lopen.
Nu doe ik dit nu in combinatie
met de Schatkist en Nina’s
(meidenclub) bij Susan. Jullie
zullen mij op de maandag en
dinsdag zien.
Met vriendelijke groet
Sharon Janssen

MEDEDELINGEN BREDE SCHOOL
Welke sporten ga jij gratis proberen?
Ontdek welke sport bij jou past. A lmere is een sportieve stad met veel
sportaanbod. Sporten is leuk, gezond en zorgt daarnaast voor een goede concentratie.
In de eerste twee schoolweken heeft uw kind een brochure van de gemeente mee
naar huis gekregen. In deze brochure staan allemaal sporten die uw kind gratis mag
uitproberen. Er zijn dit jaar zoveel sporten dat niet alles in de brochure
staat. Op de website www.sportiefalmere.nl staat het volledige aanbod.
Deelname is gratis en er is ook sportaanbod voor jongeren en
volwassenen, dus ouders, broers en zussen kunnen ook meedoen!
BIJLA GE: A CTIV ITEITENLA DDER
In de bijlage vindt u de activiteitenladder voor september en oktober.
Dit schooljaar begint de Droomspeelbus met peuter& kleutergym. Deze activiteit is (zoals alle activiteiten van de
Schoor) voor alle ouders en peuters/ kleuters, dus vraag gerust een andere ouder met een peuter/ kleuter mee.
Susan V ermunt, activiteitencoördinator Brede School de Zevensprong
A LGEMENE OUDER- EN INFORMA TIEA V OND
Dinsdagavond was de ouderinformatieavond. Er waren, ondanks de hitte, aardig wat
ouders aanwezig.
Er was informatie van de groepsleerkrachten van onder- midden- en bovenbouw. Leden
van de Medezeggenschapsraad en de ouderraad legden uit wat zij zo allemaal doen
voor onze school. Er worden voor beide raden nieuwe ouders gezocht......dus heeft u
tijd? Heel graag!
Sander, onze nieuwe directeur, hield een
praatje over de school, zijn binnenkomst
en onze plannen en activiteiten van dit
schooljaar,
Fijn dat u bent gekomen!

NIEUW EN IN HET NIEUWS
Het verkeersplein voor de kleuters…maar natuurlijk
ook voor de andere kinderen!.... is nieuw.

Nieuw is ook de extra werk/ spel ruimte
voor groep 3. De kinderen kunnen daar
extra werkjes doen zoals stempelen,
piccolo, letters in zand schrijven maar ook
heerlijk samen op de bank een boekje
lezen!

Iets later dan verwacht kwam dan toch de nieuwe
schommel op het schoolplein, en dat haalde de krant.
Wat een geweldig succes is de schommel, de kinderen
van groep 1 tot en met groep 8 genieten ervan.

