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Activiteiten
Staking
A.s. vrijdag is de school gesloten i.v.m. de landelijke staking.
Pannenkoeken
Op woensdag 17 april gaan een aantal leerlingen uit de groepen 5,6 en 7
samen met leerlingen van Heliomare pannenkoeken bakken.
Dit doen zij in Rode Roos. De Rode Roos is gevestigd in Heliomare.
Het is een restaurant dat voor buurtbewoners op woensdagmiddag geopend
is. De groep 2 van juf Randy/Juf Marja, groep 3 en groep 4 mogen de
pannenkoeken komen opeten in de Rode Roos.
Opbrengst Jumbo-actie

Maart
20 Open dag
20 MR
22 Schoolshow gr A en 5

April
3 Grote Rekendag
4 Theoretisch verkeerexamen
groep 7
5 Koffieochtend
12 Koningsspelen
15 Praktisch verkeersexamen
groep 7 en 8
15 t/m 18 april eindtoets gr 8
16 OR
19 Paaslunch
20 t/m 5 mei Meivakantie

Aanmelding
Om een indruk te krijgen van het aantal startende broertjes en zusjes in het
volgende schooljaar (2019-2020) vragen wij u om aan ons te laten weten of uw
driejarige peuter op De Zevenhoeven zal worden aangemeld. Deze gegevens
kunnen meegenomen worden bij het formeren van de groepen.

U kunt het aanmeldformulier voor uw kind bij de administratie of
schoolleider afhalen. Dit kan vanaf de leeftijd van twee jaar.
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Luizenpluizen
Gisteren hebben de luizenmoeders een extra controle uitgevoerd. De controle was niet voor niets, er
werden luizen en neten geconstateerd. Voor het controleren op luizen zijn ouders nodig. Vele handen
maken tenslotte licht werk. Woensdag 20 maart zal de hele school opnieuw door ons gecontroleerd
worden. Mocht u willen komen helpen bij het luizenpluizen, dan horen wij dat graag! U kunt ons om half
negen in de lerarenkamer vinden waar we starten.
Ondertussen vragen wij opnieuw aan u:
* Het haar van uw kind deze week extra te controleren op luizen of neten. Neten (eitjes van luizen) herkent
u als bruinig eitje van 1 mm dicht bij de hoofdhuid. Ze zijn moeilijk van het haar af te trekken met een
nagel. Luizen zijn tussen de 1 en de 4 mm lang en kunt u los zien lopen.
* Mochten er neten en/of luizen geconstateerd zijn, is het noodzakelijk uw het kind te behandelen. Zie
deze link hoe dit moet: https://www.rivm.nl/hoofdluis/controleren-en-behandelen
* De rest van het gezin te controleren. Voor woensdag 20 maart ook het verzoek om niet teveel
gel/glitters/ingewikkelde kapsels in het haar te doen.
The leader in me
Vanuit onze visie is onze belofte om kinderen goed voor te bereiden op hun toekomst. Om die belofte waar
te maken sluiten we aan bij de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. We zorgen er voor dat al onze
leerlingen zich uitgedaagd voelen en we willen graag dat
kinderen eigenaar zijn van hun eigen leerproces.
Om meer accent te leggen op onze visie willen we persoonlijk
leiderschap ontwikkelen bij onze leerlingen.
Persoonlijk leiderschap betekent dat leerlingen
verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen keuzes met een
einddoel voor ogen. Om dat einddoel te behalen is
vertrouwen in jezelf en samenwerking met anderen van
belang. Om persoonlijk leiderschap te bewerkstelligen zijn wij
op zoek gegaan naar een manier van bewustwording die
kinderen aanspreekt en zijn wij op het gedachtengoed van
Stephen Covey uitgekomen. We noemen het “The leader in
me” of “De 7 gewoonten van effectief leiderschap.
Het doel ervan is dat kinderen door het aanleren van 7
gewoonten een effectieve persoonlijke ontwikkeling
doormaken. De lessen leiden op tot zelfsturing, samenwerken
met anderen en het leren nemen van verantwoordelijkheid.
Het uitgangspunt van “The Leader in Me” is dat je de invloed
op je leven kunt vergroten. Deze visie draagt bij aan het
verder ontwikkelen van het persoonlijk leiderschap bij
kinderen. Daarbij helpt het wanneer je goed kunt
leidinggeven aan jezelf en je een goed inzicht krijgt in je relatie met de ander. We leren de kinderen zicht te
krijgen op hun eigen aandeel en hun eigen verantwoordelijkheid in allerlei (sociale) situaties.
Het is een proces van kijken, denken en doen, via een gemeenschappelijke taal.
De kinderen leren “21st century” vaardigheden die nodig zijn in onze maatschappij zoals
verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken en creativiteit. We gaan op deze manier werken
vanaf groep 5 tot en met groep 8, met hetzelfde symbool: de boom van de 7 gewoonten.
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