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Fusie nieuwsbrief 2 
 

  

 
 

 

 

‘’ Samen het beste uit jezelf’’ 

 

 

Beste ouders, 

Bij deze de tweede fusienieuwsbrief, met daarin het laatste 

nieuws over De 7-Sprong. 

In deze nieuwsbrief vindt u informatie over: 

- Het logo 

- Informatie vanuit de MR 

- De nieuwbouw 

- Muziekproject  

- Gezamenlijke activiteiten 

- Afspraken 

Namens het team,  

Ronald de Moor, plaatsvervangend directeur  

Elroy Hogeweide, locatieleider Wegwijzer 

Edwin Nelemans, locatieleider Noorderlicht 
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Het logo 

Voor onze nieuwe school hebben we verschillende ontwerpers 

gevraagd een opzet te maken voor ons logo. Vormgever Paul 

Wolters heeft een logo aangedragen waar iedereen enthousiast 

over was.  

We hopen dat u dit enthousiasme met ons deelt. Naast het 

ontwikkelen van het logo heeft hij ook afspraken vastgelegd over 

onze huisstijl. Fijn dat dit geregeld is. Vanaf nu kunnen we ook onze 

website, schoolapp, Facebook, Twitter en Instagram gaan inrichten.  

Wij denken met het nieuwe logo een tijdloos en fris logo te hebben 

gekozen.  

 

Informatie vanuit de MR 

De bouw is begonnen en inmiddels krijgt ook het beleidsplan voor 

de nieuwe school zijn definitieve vormen. Zoiets gebeurt niet 

zomaar en is door het team en de directie met heel veel zorg en 

betrokkenheid voorbereid, en met de MR besproken.  

De MR bestaat uit vertegenwoordigers van het team en ouders  

van De Wegwijzer en Het Noorderlicht en voorziet de directie  

van (gevraagd en ongevraagd ) advies bij beleidszaken.  

Ons aandachtspunt van de afgelopen periode was het 

waarborgen van de te nemen stappen en de besluitvorming 

omtrent de fusievorming. De MR is regelmatig door de directie 

geïnformeerd over de ontwikkeling van het fusieplan en de te 

nemen besluiten.  

 

 

Afspraken 

Tijdens de studiedag van  

22 januari jl. zijn er een 

aantal praktische afspraken 

gemaakt. 

Voedingsbeleid 

We stimuleren gezonde 

traktaties en gezond eten 

op school. We proberen 

volgend schooljaar mee te 

doen aan het EU-

Schoolfruitprogramma.  

We werken met vaste 

fruitdagen. 

Vieringen 

We organiseren 

maandvieringen.  

Daarnaast sluiten we de 

IPC-thema’s af met een 

presentatie. 

Schooltijden, dagopening 

en afsluiting 

We starten om 08.20 uur. 

Kinderen en ouders lopen 

de school in. Om 14.30 uur 

komen alle leerlingen en 

leerkrachten naar buiten. 

Ouders halen op het 

schoolplein de leerlingen 

op. 

Identiteit 

We lezen wekelijks twee tot 

drie Bijbelverhalen voor uit 

Trefwoord. We eindigen met 

het weekgebed van 

Trefwoord. 

Voor de lunch is er ruimte 

voor gebed. 

Gym 

We gaan werken met 

blokuren. 
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Na overleg en het bespreken van voordelen en aandachtspunten, 

is er over de voorgenomen besluiten gestemd waarna deze 

vervolgens door de directie aan de ouders werden 

gecommuniceerd. 

De MR staat achter de keuzes die gemaakt zijn en vindt het fijn dat 

de krachten van beide scholen optimaal vertegenwoordigd zijn. 

We kijken uit naar de nieuwe school met een vernieuwd 

beleidsplan. Volgend schooljaar zullen de schooldeuren van  

De 7-Sprong worden geopend. We zijn ervan overtuigd dat dit de 

mooiste en fijnste school van Eemnes zal worden waarop de 

kinderen, het team en de ouders trots op kunnen zijn. 

Frederieke en Vincent 

 

Nieuwbouw 

15 februari jl. heeft de sleuteloverdracht plaatsgevonden.  

Inmiddels zijn de eerste bouwactiviteiten rondom Schoolpad 1 

gestart. De bouw heeft iets vertraging opgelopen omdat er een 

bezuinigingsronde nodig was, voordat de bouw kon starten.  

Op dit moment verlopen de werkzaamheden volgens planning.  

Aannemersbedrijf Mokveld voert de opdracht voor ons uit. 

Wanneer alles volgens planning blijft verlopen, kunnen we op 

vrijdag 31 augustus de school inrichten. We proberen nu de 

oplevering in kleinere stukken te knippen, waar mogelijk. Zo kunnen 

we alvast starten in de lokalen en algemene ruimtes die klaar zijn. 

De vrijdagmiddag voor de zomervakantie zal het verhuisbedrijf alle 

spullen inladen. Tegen die tijd weten we of onze spullen al naar het 

Schoolpad verhuisd kunnen worden, of tijdelijk opgeslagen moeten 

worden.  

Er wordt momenteel in overleg met de gemeente ook een 

noodscenario bedacht zodat we hoe dan ook onze lessen kunnen 

starten op maandag 3 september. Vanzelfsprekend hopen we dat 

deze genomen moeite niet nodig blijkt te zijn.  

 

 

Afspraken 

Snipperdagen 

De MR heeft een gesprek 

gehad met het bestuur over 

de snipperdagen zoals die 

op Het Noorderlicht worden 

gehandhaafd. Er is besloten 

de snipperdagen niet door 

te zetten. Deze zullen dus 

worden afgeschaft.  

Schoolregels en kernpunten 

Kernpunten 

- Verantwoordelijkheid:   

  geven en nemen; 

- Veiligheid: afbakenen  

  en proactief benaderen; 

- Vertrouwen: schenken  

  en vragen. 

De drie basisregels 

1. We gaan vriendelijk en 

respectvol met elkaar om. 

Iedereen is anders en dat 

respecteren wij. 

2. We zorgen voor een 

rustige en veilige omgeving. 

3. We dragen zorg voor 

onze spullen en onze 

omgeving. 
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Muziekproject     

Deze week is ons gezamenlijke muziekproject gestart. We werken toe naar een uitvoering van 

onze eigen Matthäus Passion. De uitvoering is op woensdag 28 maart in de theaterzaal van  

De Hilt.  

 

Leerlingen van Het Noorderlicht en De Wegwijzer krijgen in deze periode muzieklessen van  

De Gooische Muziekschool. Op maandag (De Wegwijzer) of dinsdag (Het Noorderlicht) krijgen 

de kinderen zanglessen. Iedere woensdag krijgen alle kinderen instrumentale lessen. Daarnaast 

komen er gezamenlijke oefenmomenten waarop groepen met elkaar zullen gaan zingen.  

 

Gedurende de komende weken zullen de kinderen dus toewerken naar een eindproduct.  

De liederen, de instrumentale begeleiding en een verbeelding van het verhaal zal leiden tot 

onze uitvoering. 

 

De uitvoering zal in twee gedeelten worden gesplitst. Zo komen de kinderen voldoende aan 

bod en passen de liederen bij de leeftijdsgroep. Op woensdag 28 maart om 09.30 uur zullen de 

groepen 1 t/m 4 hun uitvoering laten zien en om 11.00 uur zullen de groepen 5 t/m 8 hun 

optreden verzorgen. Wij nodigen u van harte uit om deze voorstellingen bij te wonen in De Hilt. 
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Gezamenlijke activiteiten  

 

Kangoeroewedstrijd 

De komende periode staan er verschillende gezamenlijke activiteiten op de agenda.  

Dinsdag 13 maart is de Kangoeroewedstrijd. Dit is een landelijke reken-wiskundewedstrijd 

waarvoor leerlingen uit groep 5 t/m 8 van Het Noorderlicht en De Wegwijzer zich konden 

opgeven. Maar liefst 51 leerlingen hebben dit gedaan! Volgende week dinsdag wordt de 

wedstrijd gehouden op Het Noorderlicht. 

Open Dag 

Op woensdag 21 maart staken wij niet, maar houden wij een Open Dag van 09.00 tot 12.00 uur. 

We hopen weer veel nieuwe gezinnen welkom te mogen heten voor een vrijblijvende 

rondleiding. Natuurlijk is het prettig voor de nieuwe ouders om een ouder te kunnen spreken die 

al ervaring heeft. Wilt u komen helpen voor een uurtje of wellicht voor de hele ochtend dan kunt 

u zich opgeven bij Edwin of Elroy.  

 

Schoolvoetbaltoernooi 

Ook start in maart het Schoolvoetbaltoernooi. Hieraan zullen wij als De 7-Sprong deelnemen.  

 

Hieronder vindt u de tijdsindeling van de wedstrijden: 

Jongens D1 (groep 7-8): woensdag 14 maart  

Meisjes D1 en D2 (groep 7-8): vrijdag 23 maart  

Jongens E1 (groep 5-6): woensdag 21 maart  

Meisjes E1 (groep 5-6): woensdag 28 maart  

 

De poulewinnaar zal de finaleronde spelen op vrijdag 6 april vanaf 15.30 uur. 

 

Koningsspelen 

Op vrijdag 20 april zullen wij gezamenlijk als De 7-Sprong de Koningsspelen organiseren. Dit doen 

wij als vanouds op de sportvelden van SV Eemnes. Alle kinderen zullen hier deelnemen aan 

verschillende sportonderdelen en kunnen genieten van een heerlijke dag met elkaar. Ook hier 

zullen de kinderen van beide scholen elkaar dus ontmoeten. 
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