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Beste leerlingen en ouders/verzorgers van De Zevensprong.  
 
Het is bijna vakantie en iedereen kijkt daar natuurlijk naar uit. Het is een tijd waarin 
we ons even losmaken van alle schoolse beslommeringen en gewoon lekker vrij zijn. Ik 
gun jullie en de kinderen dan ook een heel fijne tijd. 
 
Ondanks alle perikelen met corona, afstandsonderwijs en uitdagingen om ook bij 
ziekte van leerkrachten toch steeds het onderwijs door te kunnen laten gaan, is dit 
schooljaar opnieuw voorbijgevlogen. Tenminste, zo heb ik het persoonlijk beleefd en 
dat geldt ook voor mijn team. En…ja….ook wij hebben zin in een paar vrije weken.   
 
Na een tweede interim-periode op deze prachtige Zevenspong, krijgen jullie nu 
opnieuw een ‘echte directeur’. Mijn opdracht zit erop. Dat is goed, want ‘interim’ 
betekent ‘tijdelijk’, maar eerlijk gezegd is het best lastig om te weten dat ik de deur 
definitief achter mij dichttrek op vrijdag 15 juli. Veel kinderen en ouders ken ik al 
vanaf augustus 2018. En in de twee keer dat ik sindsdien schoolleider op De 
Zevensprong mocht zijn, is de school, zijn de leerlingen en de collega’s mij zeer 
dierbaar geworden. Het is wel een beetje ‘mijn school’ geworden en ik ga jullie missen.  

 
Maar natuurlijk is het heel fijn dat nu Leontine Weijers, de nieuwe Zevensprong-
directeur, voor langere tijd de leiding van de school gaat overnemen. Ze mag zich 
gelukkig prijzen met zo’n team, maar ook met jullie als betrokken ouders. Ik ben er  
dan ook van overtuigd dat Leontine een heel fijne tijd in Cuijk zal krijgen. Ik wens haar 
veel succes met haar nieuwe baan.  

 
Na de zomervakantie ga ik door met mijn interim-opdracht op een basisschool in 
Heerenveen, waar ik sinds maart al twee dagen per week aan de slag ben. 
(Kwartiertje rijden van mijn huis naar school… is ook wel lekker trouwens). 

 
Ik wil jullie bedanken voor het vertrouwen en de fijne samenwerking en ik wens 
iedereen en vooral de kinderen een hele mooie toekomst toe, veel plezier, veel geluk 
en succes in het nieuwe schooljaar. 

 
Het ga jullie goed!  
Riemer Kramer 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Schoolreisje Toverland 
 
Een paar weken geleden is onze hele school naar Toverland geweest. We gingen met 
meerdere bussen en het was ongeveer een uurtje rijden.  
Het was kei leuk om weer op een grote schoolreis te gaan met alle groepen. Het was 
lekker gezellig om met vrienden in achtbanen te gaan. Er waren ook attracties voor 
kleinere kinderen, zoals een binnenspeeltuin.  
We mochten snoep en allerlei lekkere dingen meenemen. Als je niks had meegenomen 
was het niet erg want iedereen kreeg een zakje chips!  
 
Dominik en Riley 

 
  
 
Bericht van de MR  
 
Heike heeft aangegeven dat ze na dit schooljaar zal stoppen met de MR. 
Namens de MR bedanken wij Heike voor haar inzet en betrokkenheid! 

  
Ook willen we Riemer bedanken voor de samenwerking. We wensen hem veel succes 
met alle nieuwe uitdagingen die na het afscheid bij de Zevensprong op zijn pad zullen 
komen!  
  
En dan natuurlijk een hartelijk welkom voor Leontine, we zien uit naar een prettige 
samenwerking vanaf volgend schooljaar! 
  
We gaan volgend schooljaar ook op zoek naar nieuwe leden voor de MR, lijkt het je 
leuk om mee te denken maar weet je het nog niet zeker of wil je een keer ervaren hoe 
het werkt bij de MR? Iedereen is welkom als toehoorder bij onze vergaderingen. 
Spreek een van ons aan of stuur een mailtje om meer te horen!  
  
Volgend schooljaar hopen we iedereen na een hele fijne zonnige vakantie 🌞 weer te 
zien en te spreken! 
  
Heidi, Joelle, Nynke en Lineke 

 
  
 
Kamp van groep 8  
 
Het kamp was super leuk we hebben veel lol gehad. 
 
Eerst hadden we een super gezellige fietsspeurtocht. Toen we aankwamen we aan bij 
de blokhut hebben we meteen de bedden klaargemaakt.   
‘s Middags zijn we gaan kanoën. Dit was erg leuk. Er waren drie jongens omgevallen 
met de kano. Ze konden de kano helaas niet meer redden en zijn terug moeten lopen. 
Gelukkig heeft juf Janneke de kano van de bodem kunnen vissen en is ze met wat 
kinderen terug gevaren.  
 
‘s Avonds hebben een paar ouders heerlijk voor ons gekookt en hebben we een 
geslaagde casino avond gehad met mocktails! 
 
 
 



 

 
 
 
 
Na een gezellige nacht zijn we naar de imker geweest. 
We mochten een bijenraat vasthouden en een paar kinderen hebben zelfs hun hand op 
de bijen gelegd.  Omdat het mannetjes bijen (darren) waren zonder angel, was dit 
veilig. Ook hebben we honing geproefd en een kaars gemaakt van bijenwas. 
 
Na een heuvelige fietstocht kwamen we aan bij het Vrijheidsmuseum. Dit was heel 
indrukwekkend. Er was een schuilkelder nagebouwd waar we in mochten. Het leek net 
of de bommen echt om je heen vielen! We hebben geleerd over missie Market 
Garden. En nog veel meer. 
 
‘s Avonds kwamen alle juffen en meesters langs. 
We hebben gebarbecued en slagbal gespeeld. Het was super gezellig en leuk 
ondanks dat de juffen en meester Riemer gewonnen hebben. (Wij verdenken ze van 
valsspelen). Met een paar juffen hebben we het rietjesspel nog gespeeld. Dit was best 
spannend maar ook weer erg gezellig. 
 
De laatste dag hebben we nog lekker gezwommen bij De Kraai en frietjes gegeten bij 
Het Boothuys.  
 
Toen was het alweer tijd om naar school te gaan.. 
 
gemaakt door: Selina en Daphne 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Voorjaarsmarkt 25 mei   
 
In 2019 hadden we er al één. Helaas was het de jaren daarna door corona niet 
mogelijk, maar in 2022 was het dan eindelijk weer zover. Een voorjaarsmarkt!  
 
Op woensdagmiddag 25 mei, zo net na de lunch begon het al. Er kwamen prachtige 
baksels binnen. Maar goed dat de lunch dan net voorbij was voor alle juffen, het was 
wel erg moeilijk om daar af te moeten blijven. Het was dan ook geen wonder dat 
deze baksels snel uitverkocht waren.  
 
Naast alle lekkernijen die door ouders waren geschonken was er nog veel meer te 
doen. De knutsels die in elke klas gemaakt waren, lagen te koop.  
 
Ook kon je er een broodje knak of hamburger kopen om je maag te vullen, je kon je 
prachtig laten opmaken of schminken, de haren konden in de krul en er waren allerlei 
spellen te spelen.  
 
Het hoogtepunt was echter toch wel de loterij. De prijzen waren dan ook wel erg 
verleidelijk. De Jan Linders had zelfs enkele boodschappenpakketten gesponsord! 
Enorm gul van hen. Geen wonder dat de lootjes dan ook als warme broodjes over de 
tafel gingen.  
 
Nu vragen jullie je natuurlijk af wat er met deze markt allemaal is opgebracht. Dit jaar 
is ervoor gekozen om de opbrengsten te doneren aan stichting leergeld. Deze stichting 
ondersteunt gezinnen die moeite hebben om schoolse dingen te betalen. Bij de 
weeksluiting op 15 juli willen wij graag een cheque aan hen overhandigen. Op deze 
cheque komt het mooie bedrag te staan van ........... tromgeroffel........... €756,96!!!!  
 
Iedereen bedankt die dit jaar heeft geholpen om dit mooie bedrag bij elkaar te 
krijgen. Hopelijk volgend jaar weer zo'n succes.  
 
  
 
Tot ziens,  
 
Vorig schooljaar kwam ik via de invalpool op De Zevensprong terecht. Ik mocht een 
paar dagen invallen in groep 7. Die paar dagen werden al gauw een paar maanden. 
En aan het eind van het schooljaar werd me gevraagd om met groep 7 mee naar 
groep 8 te gaan. En zo ben ik nog een schooljaar op De Zevensprong gebleven.  
 
Dit schooljaar loopt nu echter teneinde, dus zo ook mijn invaltijd op deze school. 
Stiekem moet ik daar wel een traantje om laten. Ik heb het hier super naar mijn zin 
gehad. Ik heb mogen werken met een fijn, betrokken en professioneel team. Ik was de 
juf van een super gezellige en lieve klas en ook het contact met de ouders was goed 
en hartelijk.  
 Komend schooljaar werk ik weer als invaller op diverse scholen in de regio en wie 
weet komen we elkaar in de toekomst weer eens tegen. Ik kan in ieder geval 
terugkijken op een fantastische tijd op deze school. 
 
Team, kinderen en ouders, dankjewel voor de fijne samenwerking. 
 
Sylvia Gerrits 
 
  



 

 
 

Schoolreisje groepen 1-2 naar Tivoli    
 
Donderdag 2 juni was het zo ver. We gingen met de twee kleuterklassen op schoolreis 
naar Tivoli. Wat had iedereen er toch veel zin in.  
We vertrokken om 9.15 uur met de bus, wat was dat gezellig. We hebben samen 
gezellig liedjes gezongen. We hebben bij aankomst samen fruit gegeten en daarna 
konden de kinderen eindelijk het park gaan verkennen.  
Vooral de achtbaan, de auto's en het spookhuis vielen erg in de smaak. Tussendoor 
hebben we nog een keer samen gelunched en aan het eind van de dag was er nog 
een lekker ijsje voor iedereen. We hebben heel veel vrolijke en blije gezichten gezien.  
Het was een geslaagde dag en we hebben veel plezier gehad. Kijk maar eens naar 
de foto's.  
  
Groetjes van de onderbouw leerkrachten 

 

         
 
  
 
Afscheid 
 
Dag collega’s, ouders en kinderen van de Zevensprong, 
  
Met veel plezier heb ik de afgelopen 2 jaar op de Zevensprong mogen werken. 
Daar komt nu een einde aan, want m.i.v. het nieuwe schooljaar ga ik met pensioen. 
Mijn loopbaan begon 45 jaar geleden in Cuijk –noord bij kleuterschool Bambino. 
Enkele jaren later gingen we samen met basisschool Parkzicht, wat uiteindelijk 
De Regenboog werd. 
Laatst, op het schoolkamp, vertelde een leerling uit groep 8, dat zijn moeder nog bij 
mij in de klas had gezeten. Dat is toch mooi om te horen. 
Wat ga ik nu met mijn komende vrije tijd allemaal doen? 
Nou eigenlijk is het te veel om allemaal op te noemen. Ik vind namelijk zoveel dingen 
leuk......dat het moeilijk kiezen wordt. 
Fietsen, wandelen, lezen, museum bezoeken, zelf kleding maken, oppassen op mijn 
kleinkinderen, tuinieren, koken, en ga zo maar door ..... 
En misschien kom ik nog weleens een dagje invallen op school, wat ik zeker graag zal 
doen. 
Ik wens jullie allen een zonnige zomervakantie en een fijne start in het nieuwe 
schooljaar. 
Bedankt voor de gezellige tijd op de Zevensprong. 
  
Groetjes, juf Henriëtte 
 
 
  



 

 
 
 
 

Belangrijke data  
 

Eerste schooldag: 
Maandag 29 augustus 2022 
  
Vakanties en vrije dagen voor schooljaar 2022-2023: 
Herfstvakantie: 24 t/m 28 oktober 2022 
Kerstvakantie: 26 december 2022 t/m 6 januari 2023 
Voorjaarsvakantie: 20 t/m 24 februari 2023 
2e Paasdag: Maandag 10 april 2023 
Meivakantie: 24 april t/m 5 mei 2023 
Hemelvaart: Donderdag 18 mei 2023 
Dag na Hemelvaart: Vrijdag 19 mei 2023 
2e Pinksterdag: Maandag 29 mei 2023 
Zomervakantie: 17 juli t/m 25 aug 2023 
 
  
 


