
 

Nieuwsbrief basisschool De Zevensprong 

November 2022  

 

Beste ouders/verzorgers, 

 
U leest de eerste Boemerang van dit schooljaar, wat later dan u gewend bent.  
 
In deze eerste periode van het schooljaar hebben we samen al veel beleefd op 
school: in de groep werken de kinderen en leraren aan een fijn groepsklimaat en 
de leerstof. De Kinderraad is al twee keer bij elkaar geweest om zaken over 
onze school te bespreken. Er waren verschillende weeksluitingen. En we hadden 
de Kinderboekenweek met de voorleeswedstrijd voor groep 7 en 8.  
 
We zijn blij dat het weer mag en dus zijn ouders weer van harte welkom in 
school! We hebben veel van jullie ontmoet bij het informeel samenzijn met een 
ijsje aan het begin van het schooljaar, tijdens ouder-kindgesprekken, zomaar een 
gesprek en afgelopen week tijdens het koffie-uurtje.  
 
Het is fijn om te merken dat u als ouder betrokken bent bij uw kind(eren) en onze 
school! We gaan daarom op de ouderpanelavond op 23 november graag met 
ouders in gesprek over dit onderwerp. De uitnodiging heeft u al gehad. U bent 
van harte welkom om op school of online deel te nemen. Bent u erbij? 
 
Veel ouders hebben onze nieuwe website al bezocht. Hebt u al eens gekeken? 
Neem anders gerust eens een kijkje op: www.zevensprongcuijk.nl. Eerder heb ik u 
geïnformeerd dat Schoudercom gaat verdwijnen op De Zevensprong. We gaan 
op 1 december over op een nieuwe ouderapp, die van Social Schools. Deze sluit 
aan bij onze website. Als het goed is, merkt u niets van de overgang omdat 
Schoudercom de gegevens naar Social Schools ‘overzet’. We zijn benieuwd en 
houden u op de hoogte. U kunt de app alvast downloaden via de Google 
Playstore of Apple Appstore. Het icoon ziet er zo uit:   
 
 
 
 
 
 
 
En dan nog even dit: We zijn op school veel bezig met woordenschat. We leren 
kinderen ook om vanuit kennis die ze hebben, de betekenis van woorden te 
achterhalen. Een prachtig voorbeeld. Een kind van onze school zegt tegen de juf:  
 
Heten peuters zo omdat ze altijd in hun neus peuteren?  
 
 
Ik wens u veel leesplezier! 
Hartelijke groet, 
Leontine Weijers 
 

  



 

 

 

Bericht namens de MR  

 

Beste ouders/verzorgers, 

In schooljaar 2023-2024 zal de termijn van een van de leden uit de 
oudergeleding verstrijken. Daarom organiseert de MR van de Zevensprong 
verkiezingen om deze positie opnieuw in te vullen.  

Hierbij een oproep aan alle ouders/verzorgers: 

Stel je kandidaat voor de oudergeleding van de medezeggenschapsraad!! 

 

Wat doet de medezeggenschapsraad? 

Zoals alle andere scholen in Nederland, kent onze school een 
medezeggenschapsraad (MR), waarin zowel leerkrachten als ouders 
vertegenwoordigd zijn. De medezeggenschapsraad oefent invloed uit op de 
gang van zaken binnen de school door mee te denken en beslissen over beleid 
en beheer. Onderwerpen in dit kader zijn bijvoorbeeld: de schooltijden, de 
indeling van de groepen, de besteding van gelden, arbeidsomstandigheden en 
personele ontwikkelingen. Daarnaast kan de MR zelf relevante onderwerpen aan 
de orde stellen, die voor de kinderen en de school van belang zijn. Kortom: lid 
zijn van de MR biedt de gelegenheid mee te denken en beslissen over wat er op 
de Zevensprong gebeurt. 

 

Wie zitten er in de Medezeggenschapsraad? 

De medezeggenschapsraad bestaat nu uit vier leden, twee personeelsleden en 
twee ouders. Ieder MR lid heeft zitting voor een periode van drie jaar en kan 
zich na afloop van de zittingsperiode tweemaal herkiesbaar stellen. Momenteel 
zijn Heidi Verhagen (leerkracht groep 3) en Joëlle Langens (leerkracht groep 6) 
de personeelsleden in de MR. De oudergeleding bestaat uit Lineke Wellens 
(ouder van Lars, uit groep 5 en Rowan uit groep 8) en Nynke Vrieling (ouder van 
Boaz (groep 1 / 2) en Tygo  (groep 4). 

 

Wat wordt er van een MR-lid verwacht? 

Betrokkenheid bij en interesse in wat er op school speelt is belangrijk. Verder 
wordt van MR leden gevraagd vergaderstukken te lezen en mee te denken over 
nieuwe ontwikkelingen. De vergaderingen van de MR hebben een vaste 
agendastructuur en vinden ongeveer zeven keer per jaar ‘s avonds op school 
plaats. 

 



 

 

Wie komen in aanmerking? 

Iedere ouder/verzorger, van een van de kinderen op de Zevensprong, kan zich 
kandidaat stellen voor de oudergeleding van de MR. Ook als je geen ervaring 
hebt, maar je het leuk vindt om mee te denken, ben je van harte welkom! 

 

Hoe geef je je op? 

Via SchouderCom kun je een bericht sturen naar de mailbox van de MR. Je krijgt 
dan zo snel mogelijk een reactie. Natuurlijk is het mogelijk om vooraf een keer te 
komen kijken bij een vergadering. Dit horen wij graag vooraf aan de 
vergadering.  

 

Met vriendelijke groet, 

De MR van de Zevensprong 

  

De Voorleeswedstrijd  

De voorleeswedstrijd was super spannend. Eerst werden er voorrondes in de klas 
gehouden. Iedereen die mee wou doen moest een stukje voorbereiden. 
Uiteindelijk moesten de kinderen die een stukje voorbereid hadden het stukje 
voorlezen. In groep 8 waren de winnaars: Kira, Bart en Hannah en in groep 7: 
Wieke, Iefke en Lucas.  
 
Op 1 november mochten die kinderen tegen elkaar strijden. Het was super 
spannend want naast de jury en je eigen klas als publiek kwamen ook groep 6 
en sommige ouders kijken. Er werden steeds lootjes getrokken wie moest 
voorlezen. Nadat iedereen had voorgelezen was het tijd voor de jury om te 
gaan overleggen. En toen was het zover. De jury was klaar en hadden een 
winnaar uitgekozen. Alle voorlezers moesten naar voren komen. Meneer Koos 
(een jurylid) zei: ‘De jury doet het nooit meer, zo moeilijk was het.` Toen liep hij 
een rondje achter alle voorlezers en uiteindelijk was de winnaar………… 
Hannah!!!!! 
 

Hoe Hannah zich voelde na de winst 
 
Ik was super blij! Ik dacht: yes. De uitslag was echt super spannend. De anderen 
voorlezers waren ook echt super goed. Nu mag ik door naar de regionale 
rondes. Ik heb daar heel veel zin in, want de hele klas mag mee!  

 

  

 

 



 

 

Brief namens Sinterklaas  

 

                                                                          Spanje, november 2022 

Lieve kinderen,  

Sint Nicolaas heeft op de stoomboot een rustig plekje gevonden om aan de lieve kinderen van Cuijk 

een brief te schrijven. Want het is zover…..We zijn onderweg. Wij, de pieten en Sinterklaas, hebben 

jullie erg gemist. Dit jaar gaan we elkaar weer in het echt zien. Sint kijkt er nu al naar uit. 

Ondertussen gaan de werkzaamheden om met de Pakjesboot naar Nederland te varen gewoon door. 

Wij kunnen bijna niet wachten tot we aankomen  

De cadeaus worden nu allemaal in het grote inpakruim van de boot ingepakt. Natuurlijk doen de 

inpakpieten dat in heel mooi papier. Het wil nog wel eens stormen en regenen als we onderweg naar 

Nederland zijn. Daarom worden alle pakjes heel goed opgeborgen in mijn schip, De pakjes mogen 

natuurlijk niet door elkaar worden geschud. Voor het strooigoed is dat niet erg, dat moet juist door 

elkaar worden geschud.  

Hopelijk zien we jullie allemaal op zondag 13 november 2022 om 13.30 uur op de Maaskade in 

Cuijk.  

Met vriendelijke groet,  

Sint Nicolaas(Sinterklaas) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Werkgroep Verkeer 

 

 

 

  

 

 



 

Belangrijke data: 

 

18 november: studiedag 

23 november: ouderpanelavond 

25 november: weeksluiting 

5 december: Sintviering op school 

6 december: studiedag 

21 december: kerstviering op school 

23 december: leerlingen om 12:00 vrij 

24 december t/m 8 januari: kerstvakantie 

 

  

Post van buiten  

 

   Lichtjestocht  

“Twee jaar heeft door corona de Lichtjestocht niet door kunnen gaan. Gelukkig wordt er 
op 23 december 2022 in het centrum van Cuijk weer wel een gehouden. Langs een door 
waxinelichtjes verlichte route lopen de mensen van de Kaneelstraat naar de 
Martinuskerk. Langs de route wordt in een aantal taferelen het kerstverhaal op een 
luchtige en moderne manier verteld en uitgebeeld. Ook wordt er op verschillende 
plaatsen muziek gemaakt. De route eindigt in de Martinuskerk die voor de gelegenheid 
feestelijk verlicht zal zijn. In de kerk zingen koren en spelen een pianist en een fluitiste 
kerstliedjes. Iedereen mag gratis meelopen en hoeft voor deelname niet in te schrijven. 
Vanaf vrijdag 9 december kan men bij Jumbo, Marc Sport en Via Cannella gratis 
kaarten afhalen waarop een wens geschreven kan worden. Tijdens de Lichtjestocht 
hangen steltlopers deze wensen in de Grotestraat hoog op aan een draad. Bij de start 
In de Kaneelstraat worden groepen geformeerd die onder leiding van een gids de route 
lopen. Er kan gestart worden tussen 17.30 en 19.30 uur.” 
  
 
  
Met vriendelijke groet, 
de werkgroep Lichtjesoptocht Cuijk 

  
 


