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Koffieochtend
Op vrijdagmorgen 9 november is er weer een koffieochtend.
Om 8.30 uur kunt u het programma Bouw zien in de aula en rond 9 uur
komen leerlingen vertellen over het werken met Plannex.
U bent hiervoor van harte uitgenodigd!
Leerlingenraad
Sinds een paar jaar wordt op De Zevenhoeven elk schooljaar een leerlingenraad
ingesteld met leerlingen uit groep 5 t/m groep 8. Ook dit schooljaar is er weer een
leerlingenraad geformeerd. Leerlingenbetrokkenheid vinden wij op de Zevenhoeven
erg belangrijk.
In september is er in de groepen 5 t/m 8 verteld over onder andere de doelstelling
van de leerlingenraad en de procedure van kandidaatstelling en stemming. Leerlingen
hebben zich als volgt kandidaat gesteld als groepsvertegenwoordiger. De kandidaten
voor de leerlingenraad hebben zich vervolgens voor hun groep gepresenteerd. Het is
aan de leerling zelf dit vorm te geven en aan te geven waarom zij een goede
kandidaat zijn voor de leerlingenraad. U kunt hierbij denken aan het maken van een
poster, het maken van een power point, het houden van een praatje, etc..
De week na de presentaties is er gestemd op de kandidaat naar keuze. Alle leerlingen
met stemrecht (de leerlingen uit groep 5 t/m 8) hebben een stembiljet ontvangen
waarmee ze in het stembureau hun stem hebben kunnen uitbrengen.

Activiteiten
November
9 Koffieochtend
11 Sint Maarten
12 Inloop 1 (zonder rapport)
8.00 – 8.45 uur
16 Schoolshow gr.6A + 6B
13.20 uur
21 MR vergadering

December
5 Sinterklaasfeest
6 School begint om 9.30 uur

De uitslag is inmiddels bekend. Uit elke groep zijn er twee leerlingen gekozen. De
eerste bijeenkomst heeft plaatsgevonden op woensdag 31 oktober. De bijeenkomst
heeft in het teken gestaan van kennismaken met elkaar en het uitwisselen van
ideeën.
NSCCT
Ons onderwijs sluit aan bij wat kinderen nodig hebben. Om dit nog beter af te
stemmen nemen we de Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test (afgekort als
NSCCT) af. Deze test brengt in kaart wat de cognitieve capaciteiten van een kind zijn.
Het is dus geen toets over schoolvaardigheden maar een test over het leggen van
verbanden, relaties en dergelijke.
De test helpt leerkrachten het leerstofaanbod nog beter op de kind(eren) af te
stemmen. De NSCCT is voor de herfstvakantie afgenomen in groep 5. Vanaf dit
schooljaar gaan wij de NSCCT ook afnemen in de groepen 6. Om een beter beeld te
krijgen van de capaciteiten van een kind zijn meerdere afnames noodzakelijk. Wij
gebruiken de test om onderpresteerders te signaleren. U wordt van de uitslag op de
hoogte gebracht indien er bij uw kind sprake is van onderpresteren.

Wilt u meer weten over Rots & Water. Via de link kunt u de Rots & Water brochure
bekijken.
https://rotsenwater.nl/download/RW%20Brochure%202017_web.pd
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Rots en water
Rots en Water is een sociale weerbaarheidstraining. Alle groepen krijgen jaarlijks tien basislessen Rots en Water,
deze worden gegeven door juf Anneke.
Het Rots en Water programma biedt kinderen de mogelijkheid om te ervaren wat het inhoudt om sociaal te zijn. De
kinderen leren in dit programma op een andere manier naar zichzelf, de ander en situaties te kijken. Rots en Water
geeft kinderen handvatten om mentaal sterk te zijn en voor zichzelf en voor anderen op te komen. Maar ook om
samen te spelen en te werken.
Wilt u meer weten over Rots & Water. Via de link kunt u de Rots & Water brochure bekijken.
https://rotsenwater.nl/download/RW%20Brochure%202017_web.pdf
Hulpouders gezocht
De Sint is in aantocht.

Kunt u ons helpen om de school Sintproef te maken.
Wij gaan dit doen op vrijdagavond 16 november.
Geef het even door aan de leerkracht als u wilt helpen.
Alvast bedankt.
Veilig naar school
Op vrijdag 23 november gaan wij alle lampen controleren van de fietsen van uw kinderen.
Noteer het vast in uw agenda.
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