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8 juli720

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

Sint-Maarten
Volgende week is het Sint-Maarten en daar maken wij op school een feestje
van. De kinderen mogen op 11 november verkleed op school komen. Bij SintMaarten hoort wat lekkers. De ouderraad, de AH (locatie kerkweg) en van
school het team van de Zevenhoeven krijgen de kinderen een traktatie. Omdat
de kinderen meerdere traktaties krijgen, willen wij u om uw kind(eren) op 11
november hun lunchtasje mee te geven.
NSCCT
Vanaf deze week nemen wij de NSCCT weer af in de groepen 5 t/m 7. De Niet
Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test (afgekort als NSCCT) 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. U wordt van de uitslag op de hoogte gebracht
indien er bij uw kind sprake is van onderpresteren.
Leesondersteuning
De Zevenhoeven heeft een subsidie gekregen om het lezen te ondersteunen.
Wij hebben op basis van wat de leerkracht in de klas ziet en de toetsen een
aantal leerlingen geselecteerd, die een extra aanbod krijgen binnen de
reguliere schooltijden. De ouders van de betreffende kinderen hebben een
mail ontvangen. De leesondersteuning wordt in samenwerking met Praktijk

Wijs vormgegeven en uitgevoerd. Door het inzetten van aantrekkelijke
leesvormen en extra uren onderwijsassistentie hopen we de kinderen meer
leesplezier te laten ervaren en daarmee hun leesniveau te verhogen.
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Oudercontactweek
In de week van 16 november en 23 november zijn de oudergesprekken gepland. Deze gesprekken zijn
facultatief. U wordt door de leerkracht van uw kind gevraagd of u geeft zelf aan dat u een gesprek wilt.
Vanaf vrijdag 6 november wordt de gesprekkenplanner in Parro opengezet. Vanaf dat moment kunt u zich
inschrijven. De oudergesprekken worden telefonisch of via Teams gevoerd.
Voorleeswedstrijd op De Zevenhoeven!
Woensdag 29 oktober, het was weer zover: de jaarlijkse voorleeswedstrijd van de bovenbouw.
De groepen vijf tot en met acht organiseerden eerst voorrondes in de eigen groep. De winnaar zou dan
mogen voorlezen in de aula, op een podium voor de kinderen van deze groepen. Best wel spannend dus.
Wie tweede was geworden nam plaats in de jury. De voorlezers van de groepen waren Valerie (gr. 5),
Christiaan (gr. 6), Nora (gr. 7), Aimee (gr. 8a) en Sofie (gr. 8b).
Na het voorlezen voor alle kinderen, die gespannen luisterden naar de verhalen, ging de jury overleggen
wie ze het beste vonden. En dat was niet eenvoudig, want wat deden ze het goed. Het ging om kleine
details om de winnaars te kunnen aanwijzen.
De uiteindelijke winnaar van groep 5 & 6 werd Valerie, van groep 7 & 8 werd Aimee aangewezen als
winnaar. De laatste gaat onze school vertegenwoordigen bij de volgende ronde in de bibliotheek van
Heemskerk of Beverwijk. Een foto van beide kandidaten gaat een jaar lang in de aula hangen. Iedereen
krijgt nog een diploma met foto als herinnering aan de wedstrijd.

Voorleeskampioenen 2020
Aimee en Valerie
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Leerlingen met ambities
Een aantal leerlingen gaat elke vrijdag aan de slag met juf Zühal voor Levelwerk. Dat is lang niet altijd alleen
maar extra uitdagend werk voor taal en rekenen. Ook een stukje creativiteit komt aan bod. Dit keer gingen
de jongens en meiden creatief aan de slag met hun eigen bedrijf.
De opdracht: als ze alles konden kiezen en niets was onmogelijk, wat voor een bedrijf zouden ze dan
starten? Door middel van een poster moesten de leerlingen hun bedrijf onder de aandacht brengen. De
leerlingen van de bovenbouw werkten ook aan een ‘bedrijfsplan’ en gingen op onderzoek hoe dat nou
werkt, een eigen bedrijf starten.
Het resultaat, kleurrijke posters en prachtige originele bedrijfsplannen!
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