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Wat doet het team tijdens een studiedag?

Terwijl de leerlingen tijdens een studiedag genieten van een extra vrije dag, is het
voor de leerkrachten een dag om bij te leren. Wij gaan op zo’n dag aan de slag met
onderwerpen waar we op school en in de klassen mee te maken hebben. Het levert
altijd veel inspiratie, verbeterpunten en inzichten op.
Tijdens de afgelopen studiedagen kregen we onder andere de vraag welke
(pedagogische) waarden belangrijk zijn binnen onze school. En wat krijg je dan als je
een groep leraren voorziet van houten blokken en stiften? Dan ontstaat er een
geweldige ‘muur’, die laat zien waar we met ons allen bij De Zevenhoeven voor staan
en wat we onze leerlingen en indirect de ouders mee willen geven.
Wie inzoomt op de foto ziet allemaal woorden staan, woorden als ‘vertrouwen’,
‘creatief’, ‘betrokkenheid’, ‘humor’, ‘empathie’. Op de achterkant van de muur is
geschreven hoe we dit al vormgeven binnen onze school. Leerkrachten en leerlingen
werken samen om deze woorden tot uiting te brengen.

Activiteiten
NOVEMBER
12 MR vergadering
16 Contactweek 2
20 Schoolshow gr A en 4
(alleen voor de kinderen)
23 Contactweek 2

Ook de omgangsregels zijn tijdens de studiedag nog eens goed bekeken en
besproken. Er waren vanuit PBS best veel regels, deze hebben we teruggebracht tot
de 6 basisregels die voor en door de hele school gelden. Deze regels worden
binnenkort duidelijk zichtbaar in school en de klassen opgehangen.
Binnenkort meer over deze regels.

GMR leden gezocht
Wegens vertrek van 2 PGMR-leden en 1 personeelslid met zwangerschapsverlof is de
GMR dringend op zoek naar nieuwe leden voor de GMR. Bent u geïnteresseerd in de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)? In de bijlage treft u informatie
over wat de GMR precies doet.
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Sint-Maarten
Nog een paar weken, dan is het weer Sint-Maarten. Voor de kinderen is het een ingewikkelde tijd, ongeacht hoe ze
ermee omgaan. Veel evenementen die voor hen belangrijk zijn, zijn vanwege Corona afgelast of aangepast.
Op school willen wij Sint-Maarten met de kinderen vieren. Juist omdat ze al zoveel moeten missen.
De kinderen maken een lampion op school en op 11 november gaan zij met lampion de school door en krijgen wat
lekkers. Ouders hebben een eigen verantwoordelijkheid om de afweging te maken of ze op 11 november wel of niet
met hun kind(eren) langs de deuren te gaan, maar door de Veiligheidsregio Noord-Holland wordt het sterk afgeraden
om nieuwe besmettingen te voorkomen.

Als u ervoor kiest om samen met uw kind(eren) Sint-Maarten te vierenlangs de deuren gaat, houdt u zich dan aan de
basisregels. De basisregels zijn te vinden op de site van de rijksoverheid.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/feestdagen

Feestdagen en corona | Coronavirus
COVID-19 | Rijksoverheid.nl
Optochten en bijeenkomsten zijn mogelijk, maar alleen
als iedereen zich houdt aan de basisregels. Zorg
bijvoorbeeld voor 1,5 meter afstand voor iedereen.
Kinderoptochten zijn mogelijk als de begeleiders zich
houden aan het maximaal aantal volwassenen. U kunt
ook een zittend feest organiseren. Zorg ...
www.rijksoverheid.nl

Fruit, een Lekkere Buit
Net als vorig jaar doen wij ook dit jaar weer mee met het scholenproject ’Fruit, een Lekkere Buit’ met als doel;
kinderen spelenderwijs kennis laten maken met fruit en beweging
Ook dit jaar kunnen de kinderen weer meesparen voor speelballen!
De spaarposter hebben we weer zichtbaar opgehangen in de zaal en daarop verzamelen de kinderen zoveel mogelijk
kiwistickers.
150 stickers zijn goed voor 10 ballen, 300 voor 20 klasballen.
De uiterste inzenddatum is 18/12/2020.
Veel succes met sparen en alvast bedankt namens het team en alle kinderen van De Zevenhoeven.
Brede School nieuws
Heeft u uw zoon / dochter voor een brede school activiteit ingeschreven, dan heeft u van ons een mail ontvangen
over de start of een mail over de plaatsing op de wachtlijst. Heeft u deze mail niet ontvangen, kijk dan even in uw
spambox / ongewenste email. De laatste tijd belanden veel van onze mails naar hotmail- of outlook adressen helaas
in de spam.
Heeft u helemaal geen mail ontvangen, maar uw kind wel ingeschreven, dan horen wij dat
graag! marcha.janson@welschap.nl of 06-14978728 (telefoon of whatsapp)
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