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Fijn 

Heeft u dat ook? Dat het aan de ene kant heel fijn is dat we weer zo dicht bij elkaar mogen komen en 

het toch ook nog spannend blijft? Een beetje zo’n tussenfase. In school lijkt het soms of alles weer bij 

het oude normaal is. En dat is echt fijn. Helaas zijn er collega scholen waar klassen naar huis moeten 

vanwege teveel besmettingen. Dat is ons tot nu gelukkig bespaard gebleven, maar het blijft nog even 

oppassen dus.  

Fijn is het ook dat er weer bieb-ouders in de school zijn, dat we de infogesprekken live hebben 

kunnen doen, dat er kijkochtenden waren, dat er ouders waren die in de Kinderboekenweek hebben 

voorgelezen, of in de klas over hun beroep een presentatie kwamen geven. We hebben  met alle 

leerlingen tegelijk in de aula de grote opening van de Kinderboekenweek gevierd. Dat was weer voor 

het eerst. Wat heb ik dat gemist. En de kinderen ook, want ik zie ze genieten.  Ik hoop dat we op deze 

weg door kunnen gaan en we voorzichtig onze activiteiten kunnen uitbreiden. De kinderen en het 

team hebben de eerste weken heel hard gewerkt aan de sfeer in de groep. De ‘gouden weken’  

worden ze genoemd. En deze werpen hun vruchten af; in de klassen hangt een prettige sfeer waarin 

de leerlingen betrokken zijn naar elkaar en waar hard wordt gewerkt. Een mooie verdienste van een 

7-tal weken inzet. Daarom is het nu tijd om te ontspannen.  

Ik wens jullie namens het team een hele fijne herfstvakantie toe! 

 

John Staps 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Overlijden Addy Pegels 

Soms staat de wereld van een gezin plots stil. Terwijl 

de rest van de wereld doordraait en zich om 

futiliteiten lijkt drukt te maken. We zijn geschokt 

door het plotselinge overlijden van Addy, vader van 

Tiggy uit groep 1-2 en stiefvader van Roxy uit groep 

7. Veel te jong hebben zij afscheid van hem moeten 

nemen.  

Wij wensen Jessica, de kinderen en hun familie heel 

veel sterkte toe om dit verlies een plek in hun leven 

te geven.  
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Kick-off Wereldsportdagen 

Samen met the Boxing Company en Regiekr8 werden de Wereldsportdagen op locatie Centrum op 21 

september feestelijk gelanceerd. Er was een bootcamp en een boks-clinic voor alle leerlingen. De 

stoere Jeep met daaraan de stootzakken bleef ondanks alle rake klappen van de kinderen stevig 

staan.  Ook de teamleden werden aan een proef onderworpen. De bootcamp leverde wat 

zweetdruppels en spierpijn op, maar iedereen stond de dag erna weer fit voor de klas. Een aantal 

leerlingen vond het boksen zo leuk dat ze meteen proeflessen zijn gaan doen bij de Boxing Company. 

Dit is mede het doel van de Wereldsportdagen.  

 

 

 

Dag van de leerkracht 

Op 5 oktober zijn onze teamleden in het zonnetje gezet. Dat verdienen ze! Zij maken voor veel 

kinderen iedere dag het verschil. Veel ouders gaven een attentie mee aan hun kind. Dat werd 

ontzettend gewaardeerd. Mijn dank daarvoor!.  

                                                                                            



VERTROUWEN    VERANTWOORDELIJKHEID    RESPECT    EERLIJKHEID 
 

Nieuwsbrief De Wereld nr 2   14-10-21 

Dat juist ook op die dag een akkoord werd bereikt voor een loonsverhoging in het primair onderwijs 

kan geen toeval zijn. Al jaren zijn de verschillen tussen VO en PO te groot. We zijn blij met deze 

erkenning.  

 

 

Kinderboekenweek: Worden wat je wil 

 

Op beide locaties hadden we een prachtige opening van de Kinderboekenweek.  De school was 

rijkelijk versierd en het thema ‘beroep’ was overal zichtbaar. Teamleden waren verkleed en beeldden 

een beroep uit wat de kinderen moesten raden.  
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Nico van Lent kwam verhalen vertellen en kinderboekenschrijfster Marancke Rink bezocht enkele 

klassen waar ze vertelde over haar boeken. Diverse ouders kwamen op de locaties voorlezen in de 

onderbouw of ze gaven een presentatie over hun beroep. De week zat vol met leuke activiteiten 

waar de kinderen erg van hebben genoten.  

 

Kinderkoor 

Het kinderkoor is op beide locaties begonnen. Met op noord 8 en op Centrum 14 leerlingen een mooi 

begin. En meteen klonk het al opvallend goed. Juf Myriame van Muziekschool Hoeksche Waard werkt 

met het koor toe naar een optreden in december. Daar hoort u vast nog veel meer over. Er is nog 

plek voor meer zangers en zangeressen. Als uw kind twijfelt is een proefles altijd mogelijk.  

 

 

Begrijpend Lezen 

Nu we de afgelopen drie jaar het rekenonderwijs kwalitatief hebben verbeterd, zijn we dit jaar 

begonnen met  coaching door Cees Hereijgens, onderwijsadviseur en taalspecialist. Hij zal het vak 

‘Begrijpend Lezen’ verder met ons uitdiepen. We werken daarmee aan een hogere opbrengst voor 

begrijpend lezen en woordenschat.  

 

Nieuwe rekenmethode  

Dit jaar zijn we begonnen met een nieuwe rekenmethode: ‘RekenRuimte’. Deze is gebaseerd op de 

leerlijnen uit de methode ‘Getal en Ruimte Junior’. We kozen voor een versie onder Snappet omdat 

deze manier van werken bekend is bij onze leerlingen. Hieronder leest u de kenmerken van de 

nieuwe rekenmethode. 

Of kinderen nu met boeken of digitaal werken: aandacht, zelfvertrouwen en eigenaarschap zijn de 

basis. Omdat dit de voorwaarden zijn voor effectief rekenonderwijs. Zowel op papier als digitaal 

werken de kinderen aan één onderwerp per week met vaste  rekenstrategieën (manieren om dingen 

uit te rekenen). Er is iedere dag instructie en de kinderen gaan in kleine stapjes van oefenen (met 

‘kale’ sommen) naar toepassen in context (de zogenaamde ‘verhaaltjessommen’). 

• Aandacht: één onderwerp per week en iedere dag klassikale instructie. 

• Zelfvertrouwen: duidelijke, altijd werkende rekenstrategieën. 

• Eigenaarschap: uitleg(animaties), test jezelf (om zelf te ontdekken wat je nog verder wilt 

oefenen voor de toets) en feedback op maat. 
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De rekenlat ligt weer iets hoger dan bij onze vorige rekenmethode: ‘Wereld in Getallen’. Het is dus 

logisch dat kinderen het als moeilijker ervaren. Implementatie van een nieuwe rekenmethode vergt 

enige tijd. Op korte termijn kunnen de opbrengsten daarom iets dalen, maar uiteindelijk verwachten 

wij dat deze methode mee rendement zal opleveren. Bovendien sluit hij beter aan op de methode in 

het Voortgezette Onderwijs.  
 

Pakjesbeleid 

Het gaat goed met onze afvalberg: we zien dat kinderen bijna geen pakjes meer mee naar school 

nemen. Complimenten aan ouders en leerlingen daarvoor!  

 

Foto- en beeldopnamen 

In de PARRO-app kunt u aangeven of er van uw kind foto- en/of beeldmateriaal mag worden 

gemaakt. En als dat mag, waar dit dan voor gebruikt mag worden; in- of externe nieuwsbrief, social 

media, lokale krantjes etc.  Indien u hier geen voorkeur aangeeft gaan wij er vanuit dat uw kind 

mag worden gefotografeerd. Voor grotere media events, zoals radio of TV zullen we altijd nog apart 

toestemming aan u vragen.  

 

Afvalredders geïnstalleerd 

Op beide locaties zijn ook dit jaar weer afvalredders actief. Samen met andere leerlingen houden zij 

de omgeving van de school netjes. Een belangrijke taak, want alles wat ze vinden wordt ook weer 

gerecycled.  

                           

Schilderworkshop ‘Gewoon Doen!’ door Steve Nijbroek

 

  
Dankzij cultuursubsidies 
kunnen we ook op Noord dit 
jaar creatieve workshops 
aanbieden. Kunstenaar Steve 
Nijbroek werkte drie 
middagen met kinderen aan 
een eigenzinnig en vrolijk 
schilderij. De workshop was 
snel volgeboekt en alle jonge 
kunstenaars hebben er van 
genoten. Dit smaakt naar 
meer! 
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Ouderavond 27 oktober 
U bent van harte welkom op onze ouderavond over Voeding en Sociaal Emotioneel Leren. Beide 
workshops worden twee keer aangeboden, zodat u niks hoeft te missen. Inloop vanaf 19.15 uur. De 
workshops zijn van 19.30-20.00 uur en van 20.15-20.45 uur.  

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar j.staps@de-zevensprong.nl of via de flyer die uw 
kind heeft meegekregen.  

 
Worden wie je bent 
Wij voeden leerlingen ‘waarden-vol’ op. Respect hebben voor verschillen, nieuwsgierig zijn naar die 
verschillen en elkaar in de waarde laten is een belangrijk onderdeel van onze missie en ons 
onderwijsklimaat. Daarom besteden we aandacht aan diversiteit. Nationale ‘Coming Out Day’ was 
een mooie aanleiding om met de leerlingenraad de regenboogvlag te hijsen en in de klas te praten 
over gendervariaties en seksuele voorkeur. Er volgden mooie gesprekken over hoe dat in de 
verschillende culturen en geloven wordt geaccepteerd, of juist niet. Deze dialoog helpt kinderen om 
hierin hun eigen mening te vormen. De lokale LHBT+ community kwam toevallig voorbij, onderweg 
naar het gemeentehuis en was onder de indruk van onze activiteit. Zij besloten daarom uitgebreid op 
de foto te gaan  met leerlingen uit groep 7/8 C en een 20 meter lange regenboogvlag.  

 

                                  

mailto:j.staps@de-zevensprong.nl
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Nieuws van Kinderopvang Hoeksche School (centrum) door Babette Hoogendoorn 

Het was even stil vanuit ons, maar anders zoals de juffen en meesters van school, zijn de 

medewerkers van het kinderdagverblijf en de BSO in de schoolvakanties aan het werk omdat de 

opvang gewoon open is in de vakanties. We hebben allemaal om de beurt zomervakantie gehad en 

zijn weer fris en fruitig om er tegenaan te gaan! 

Juf Laura wordt sinds juli vervangen door Kimberley. Zij is al helemaal gewend bij ons. Ook Claudia is 

ons team komen versterken. Zij werkte al een paar dagdelen per week op de peuterspeelzaal van een 

andere locatie én daarnaast is ze sinds de zomervakantie ook te vinden op het kinderdagverblijf en 

de BSO. We zijn hartstikke blij met de komst van deze dames! 

Babynieuws:  

We zaten allemaal in spanning te wachten, maar eindelijk kregen we het goede 

nieuws dat Juf Laura op 4 oktober moeder is geworden van een prachtige 

dochter met de naam Isabella. 

We wensen Laura en haar gezin alle goeds toe!  

Op het kinderdagverblijf hebben twee peuters onlangs een klein broertje 

gekregen. Deze twee jongens mogen we binnenkort verwelkomen op het kinderdagverblijf. In 

december en januari a.s. komen er nog meer baby’s op de groep! We kijken er naar uit! 

IKC-overleg 

Door de verschillende werktijden is een teamoverleg tussen onderwijs en kinderopvang niet 

eenvoudig. Daarom hebben we een paar keer per jaar een avondsessie met een hapje en inhoudelijk 

overleg. Deze maand ging het over ‘integraliteit’ . Wat doen we al met elkaar, wat kunnen we beter 

doen, of aanvullen, om nog meer uit de samenwerking te halen? Het was een hele fijne bijeenkomst, 

waarbij de pedagogisch medewerkers konden leren van de juffen en meesters van school en 

andersom konden zij weer van alles te weten komen over ons werk op het dagverblijf, 

peuterspeelzaal en bso. Er zijn mooie voornemens voor de toekomst uit voort gekomen.  

Buitenspeelgoed 

We hebben in overleg met de directie en managers besloten om meer buitenspeelgoed voor zowel 

school als de BSO aan te schaffen. In de herfstvakantie is het de bedoeling dat de schuur van de 

kleuters opgeruimd gaat worden zodat er plaats is voor nieuw materiaal. Ook gaan we kijken met de 

peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf wat we nog missen op de groep. Denk aan thema-

materialen en uitdagend speelgoed om de ontwikkeling van de kleintjes extra te stimuleren. 

 

Thema Wat heb je aan vandaag? 

Volop aandacht voor onze kleding deze periode. We wassen kleertjes, we hangen kleding te drogen, 

we maken zelf een ketting van pasta-Penne, we houden een modeshow met onze verkleedkleren en 

we maken hoedjes van papier. Puk ging logeren bij de kinderen, daarbij nam Puk een koffer met 

kleertjes mee.   

Het volgende thema is ‘Reuzen en kabouters’ en zal eind oktober van start gaan. 
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De Wereldsportdagen (locatie Centrum) 

 

 
In de maanden september en oktober zijn er al twee clinics gegeven: basketbal en karate. Basketbal 
werd gegeven tijdens de gymlessen. De karate-clinic was een naschoolse activiteit. Maar liefst 25 
kinderen deden enthousiast mee aan de lessen van Kevin en Tim. Ook hier besloten kinderen om bij 
de vereniging (proef)lessen te gaan volgen.  

Hieronder ziet u een voorlopige planning van de komende sportieve activiteiten op ons IKC.  

2 november  14.45 – 15.45 u.  Dansen met de Dutch Junior Dance Academy  
25 november 14.45 – 15.45 u.  Stoepranden(op Centrum) 
8 december  13.00 -  15.30 u. Trefbaltoernooi in sporthal De Boogerd, voor locaties Noord 
en Centrum. Meerdere teams kunnen meedoen. Ouders zijn welkom om te komen kijken vanaf de 
tribune.  
16 december  14.45 – 15.45 u. Kerst klim- en klauterparcours voor kinderen uit groep 1 en 2 
27 januari 14.45 – 15.45 u. Freerunnen  

Opgeven voor de workshops kan via onze website https://ikcdewereld.nl/wereldsportdagen  

 

Atletiekvereniging Spirit organiseert ‘donderdagavondcross’ 
Op 4 donderdagavonden organiseert  AV Spirit de "donderdagavond cross". Hierbij wordt er een 
hardloop-wedstrijd gelopen over onverhard terrein (gras/aarde/blubber/zand bergen/door de bosjes 
etc).Voor de kinderen in de basisschoolleeftijd (geboortejaar 2011 en jonger) is er een pupillen 
categorie aangemaakt. De pupillen lopen een afstand van ongeveer 1000 m. De start voor de pupillen 
is om 19:00. 

Voor de oudere kinderen (geboortejaar 2009/2010) is de categorie D-junioren, deze lopen een 
langere afstand (jongens 2000 m en meisjes 1500 m). De start voor de D-junioren is rond 19:10. 
Meer info en inschrijven via deze link: Donderdagavond cross · AV Spirit 
 
OER Wilde Buitendag op Tiengemeten 
 

 

BOSWACHTERS VAN OERRR GEZOCHT! Kom 

woensdag 20 oktober je vaardigheden als 

boswachter testen tijdens de OERRR Wilde 

Buiten Dag op Tiengemeten! Info en 

aanmelden: 

www.nm.nl/tiengemeten/agenda  

https://ikcdewereld.nl/wereldsportdagen
https://www.avspirit.nl/index.php?page=624&sid=1
http://www.nm.nl/tiengemeten/agenda
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Vakantierooster 2021-2022 

Herfstvakantie Maandag     18-10-2021  t/m vrijdag    22-10-2021  

Kerstvakantie* Maandag     27-12-2021  t/m vrijdag    07-01-2022 

Voorjaarsvakantie Maandag     28-02-2022  t/m vrijdag    04-03-2022 

Goede Vrijdag/Pasen Vrijdag        15-04-2022  t/m maandag 18-04-2022 

Meivakantie Maandag     25-04-2022  t/m vrijdag   06-05-2022 

Hemelvaart Donderdag 26-05-2022  t/m vrijdag    27-05-2022 

Pinksteren Maandag    06-06-2022 

Zomervakantie maandag     11-07-2022  t/m vrijdag    19-08-2021 

*kinderen zijn vrijdag 24 december ’21 en vrijdag 8 juli ’22 om 12.00 u uit.  

 

Studiedagen 21-22; de school is dan een hele- of een halve dag dicht.  

maandag   25 oktober  hele dag  

donderdagmiddag 18 november vanaf 12.00 uur 

Maandag   10 januari  hele dag  

maandag   7 maart  hele dag 

woensdag   30 maart ochtend 

Maandag  20 juni   hele dag 

 

Andere belangrijke data in september / oktober om al te noteren:  

woensdag 27 oktober 19.30 uur:  Ouderavond Sociaal Emotioneel Leren en   

                                                                                      Voeding.    

donderdag 28 oktober Centrum  Workshop Steve Nijbroek Hippe Volkswagens 1 

woensdag 3 november    Nationaal Schoolontbijt 

donderdag 4 november    Workshop Steve Nijbroek Hippe Volkswagens 2 

donderdag 11 november    Workshop Steve Nijbroek Hippe Volkswagens 3 

vanaf 15 november    Tussentijdse ouder-kind gesprekken   

                                                                                                                                   

 


