
 

 

 

 

 

 

 

Start van het schooljaar 

In de vakantie is er hard gewerkt in ons gebouw. De Techniekfabriek is bij ons 

ingetrokken en ze hebben er iets heel moois van gemaakt. Tussen de 

Techniekfabriek en ons zijn afsluitbare deuren gekomen zodat het niet mogelijk is dat 

kinderen zo maar doorlopen naar hen. De kleuters zijn verhuisd naar de grote hal; we 

zitten nu met alle lokalen aan de hal. Voor de kleuters is een geluidsdichte ruimte 

gebouwd met veel ramen en, heel belangrijk: veel mooie hoeken. We zijn zelf erg 

tevreden over het resultaat. Het is alleen voor dit schooljaar, want in de mei- en 

zomervakantie van 2018 gaat de hele school intern op zijn kop. Zodra het ontwerp 

definitief is, kunnen we het u laten zien. 

 

Jaarplanning 

Bij deze info zit de jaarplanning 2017-2018. Via de app social schools komen alle 

belangrijke data ook bij u binnen. 

 

Koelkast 

De koelkast in de hal is vanaf nu ook voor de kinderen. Heeft uw kind melk mee, of 

brood met vleeswaren dan is het wel zo lekker om dat koel te bewaren. 

 

 

Kanjer 

Startweek Kanjertraining op school  
De startweek van de Kanjertraining vindt plaats in de eerste weken van het schooljaar of op het 
moment dat een school start met de Kanjertraining. De startweek bevat een aantal basiselementen 
van de Kanjertraining zodat er een duidelijk fundament wordt neergelegd om het vervolg van de 
lessen op voort te bouwen. Kanjertraining is onder andere gericht op samenwerking tussen ouders 
en school en daarom willen we u als ouder zoveel mogelijk informeren over wat er op de 
verschillende momenten aan de orde is bij de Kanjerlessen op school.  
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Onderdelen van de startweek:  
 

 

• De Smileyposter wordt met de kinderen 
besproken aan de hand van stellingen. Alle 
kinderen kunnen aangeven hoe ze zich willen 
gedragen het komende schooljaar/de komende 
periode. De poster krijgt een plek in de klas/ 
school zodat de kinderen ook herinnerd kunnen 
worden aan die goede wil.  

 

• Er wordt een oefening gedaan die heet 
“motor en benzinepomp”. De kinderen leren 
dat ze onderdeel zijn van een groep en 
bijvoorbeeld invloed hebben op het 
groepsproces door geen aandacht te geven aan 
storend gedrag.  

 

• De kinderen leren de betekenis van de 
dierfiguren en/of de petten. En kunnen in 
verschillende situaties de petten uitspelen en 
herkennen.  

  
 
 
De onderdelen uit de startweek zullen terugkomen in de speciaal daarvoor ontwikkelde lessen maar 
ook tijdens de pauzes en in de wandelgangen zal er aangesloten worden op de ‘Kanjerafspraken’ en 
spreken we de ‘Kanjertaal’.  
Tijdens de Kanjerlessen zal er langzaam meer verdieping komen op de verschillende onderdelen. De 

onderdelen die aan bod komen zijn opgedeeld in leskernen.  

 

 

Startgesprekken 

Op 14 en 19 september zijn er startgesprekken. Voor de groepen 1 t/m 4 is dat alleen 

met de ouders, voor de groepen 5 t/m 7 voor ouders en kind. Groep 8 combineert 

de startgesprekken met het voorlopig adviesgesprek op 3 en 4 oktober. U ontvangt 

via onze app Social Schools een bericht en de mogelijkheid tot inschrijven - geen 

papieren post meer of intekenlijsten bij de deur. Groep 4 houdt startgesprekken op 

andere data, ivm de Daltonopleiding van juf Samantha. 

 

Informatieavond 

Op maandag 4 september is onze informatieavond van 19.00 – 21.00 uur. U bent van 

harte welkom! De inloop is om 18:45 u. Na een gezamenlijke start in de hal gaat u 

naar de groep van uw kind en krijgt u van alles te horen over het komende 

schooljaar. 



 

Ecoschools 

De Zevensprong gaat voor duurzaam! 

De Zevensprong is een Daltonschool met een goede sfeer en mooie leerresultaten. 

We hebben een prachtig natuurplein. In de zomer van 2018 gaat de school 

verbouwen. Wat is een mooier moment dan nu om een eco-school te worden? Hoe 

mooi sluit dit aan bij het doel van Daltongrondlegger Helen Parkhurst om kinderen te 

helpen bij hun ontwikkeling tot verantwoordelijke burgers in een democratische 

samenleving?  

Duurzaamheid in, op en om de school, thuis en Nederland en overal op de wereld 

gaat over de kwaliteit van leven. Leerlingen brengen veel tijd door op school. School 

is voor leerlingen een vertrouwde omgeving en daarom de plek waar zij op een 

aansprekende manier kunnen leren over de verschillende onderwerpen die 

verbonden zijn met duurzaamheid. Onze leerlingen leren op praktische wijze te 

zorgen voor zichzelf, voor anderen en de wereld om hen heen. Eco-schools biedt de 

leidraad waarmee school zijn duurzaamheidsonderwijs kan inrichten. De 

Zevensprong wil een gecertificeerde eco-school worden. Waarom?  

- Het label eco-school draagt mede bij aan de uitstraling en de Daltonmissie en visie 

van de school; profilering – duurzaamheid staat voor kwaliteit en geeft een goede 

uitstraling.  Dalton wil kinderen in de maatschappij zetten die initiatief nemen, 

verantwoordelijkheid nemen, meedenken. Door eco-school te worden, en het 

inzetten van de (democratisch gekozen) leerlingenraad doen we dat. 

- Het label eco-school draagt bij aan het imago van de school en trekt ouders en 

hun kinderen naar de school.   

- De maatregelen leiden tot besparingen door het tegengaan en verspilling van 

energie en geld.  

- Het keurmerk leidt tot duurzaam onderwijs en een verbeterde leefomgeving in en 

om de school.  

- Het biedt structuur ipv losse projecten; eco-schools fungeert als een kapstok voor 

duurzaamheid. 

Meedoen aan eco-schools kost geld. Daarom heeft De Zevensprong een aanvraag 

gedaan voor de innovatiebox van KS Fectio. En die is gehonoreerd. In het nieuwe 

schooljaar gaan we starten. We zijn op zoek naar één of meer ouders die affiniteit 

hebben met duurzaamheid en die ons eco-team zou willen versterken. Het eco-

team bestaat uit de leerlingraad, meester Peter en juf Marian. U kunt zich melden bij 

Marian via directie7sprong@ksfectio.nl . Wilt u meer weten over eco-schools? Ga 

dan naar de website www.eco-schools.nl . 
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