Fusie nieuwsbrief 3

‘’ Samen het beste uit jezelf’’

Beste ouders,
Dit is alweer de derde fusienieuwsbrief, deze keer een
bijzondere nieuwsbrief die door leerlingen is gemaakt. De
afgelopen periode hebben de kinderen van het leerling
llighthouse team hard gewerkt aan deze fusie nieuwsbrief.
Het lighthouse team is op bezoek geweest op de bouwplaats
en heeft daar vragen gesteld en verschillende indrukken
opgedaan.
Daarnaast vindt u in deze fusienieuwsbrief interviews met
leerlingen en vindt u strips en tekeningen van kinderen.
Kortom een nieuwsbrief door leerlingen voor ouders en
leerlingen.
Wij wensen u veel leesplezier.
Team De 7-Sprong
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Lily Rose (groep 6) vertelt over het bezoek aan de nieuwe school:
Iedereen zat in de klas wand we moesten een paar vragen voor de
mensen die het bouwde verzinnen en toen kwam meester Ronald
om ons halen en toen gingen we naar de 7sprong met het
vergader team om te kijken hoe de school eruit zag
Er waren heel veel mensen die het bouwde en het zag er wel mooi
uit maar ook een beetje raar wand je zag de heel tijd maar beton
muren.
Ze vertelden wat ze allemaal gaan maken we krijgen een keuken
en techniek les en ook en heel groot schoolplein. Wat we heel
grappig vonden was wand we mochten wat drinken maar die man
schreef op zijn hand we gingen daar na vragen stellen.
Toen we klaar waren zei Rob dat we op de stijgers mochten en dat
we 2 mensen mochten uit kiezen die mee gingen eentje ging vast
naar boven om ons te helpen en de anderen ging achter staan dat
niemand eraf viel. We gingen omhoog en bij het eind zagen we de
kerk van Laren
Benthe (groep 6) vertelt over het bezoek
Op een vrijdag gingen de kinderen van het lighthouse team naar
de 7-Sprong, we mochten eerst op de eerste verdieping van de
steiger. Maar daarna ook op de tweede verdieping.
We hebben een beetje uitleg gekregen waar de klassen zitten en
we hebben vragen gesteld.
Wat we hebben geleerd op de bouw: (groep 7)
Er ligt 1,5 km aan waterleiding in het nieuwe gebouw
We krijgen in het nieuwe gebouw vloerverwarming
De nieuwe lokalen worden aan het oude gebouw gebouwd
In de grote zaal komt een echte keuken
Er komt een barretje in de keuken
Er was een plafond plaat van een ketting afgevallen. De
plafondplaat maakte daarmee andere plafondplaten kapot.
Hierdoor gaat de bouw langer duren dan verwacht.
Er werken heel veel mensen op de bouw
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Er worden zoveel stenen gebruikt dat de bouwvakkers niet precies weten hoeveel stenen er
gebruikt worden voor de bouw

Interviews :
Er zijn een aantal leerlingen geïnterviewd over de 7-Sprong.
Roan van Helsdingen ( R ) en Zoey van den Oudenrijn ( Z ) zijn van de Wegwijzer geïnterviewd.
Van het Noorderlicht zijn Maud Rebel ( M), Evi Verhoeven ( E ).
1. Wat vind je van de naam van onze nieuwe school?
R: Leuk en leerzaam.
Z: Ik vind het wel een leuke naam, maar je moet dan wel het verhaal achter de naam kennen.
M: Ik vind het naam leuk bedacht.
E: Ik vind het een originele naam en vind de naam ook leuk
2. Wat wil je graag op het schoolplein van De 7-Sprong?
R: Een schommel vind ik altijd erg leuk.
Z: Ik hoop dat er een duikelrek op het plein komt.
M: Ik wil graag schommels en een duikelrek op het schoolplein
E: Ik hoop dat er een voetbalveld komt en klimtoestellen
3. Wat vind je van de 7 gewoontes (the leader in me)?
R: Goed bedacht en wij gebruiken deze ook in de klas.
Z: Wel ok, maar niet het allerleukste.
M: Ik vind de 7 gewoontes wel leuk.
E: Ik vind de 7 gewoontes handig en grappig.
4. Wat vind je ervan dat De Wegwijzer en Het Noorderlicht samen gaan?
R: Ik vind het goed dat wij samen gaan, want zo worden wij een grotere school.
Z: Leuk, want je leert zo onbekende kinderen leren kennen.
M: Leuk, want ik ken al kinderen van De Wegwijzer.
E: Leuk, want ik vind het wel leuk dat we dan dingen samen gaan doen en dat er anderen kinderen op school
komen. Misschien krijg ik dan ook nieuwe vriendinnen
5. Wat vind je een voordeel van de fusie? Zijn er ook nadelen?
R: Ik vind het een voordeel dat wij een grotere school worden. Ik vind dat er geen nadelen zijn.
Z: Het voordeel vind ik dat je meer vrienden kunt krijgen, maar het nadeel is dan wel dat je misschien meer
ruzie krijgt.
M: Ik vind het een voordeel dat er ook kinderen komen die ik niet ken en daarmee kun je vriendinnen
worden.
E: Ik vind het een voordeel dat er nieuwe kinderen zijn, maar je moet waarschijnlijk wel aan elkaar wennen
en nieuwe namen leren.
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Tekeningen:
Jozefien van de Wegwijzer/ Boris van het Noorderlicht
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Stripverhalen
Milou en Izzi (groep 5-6 Noorderlicht)

Jaarfeesten:
22 juni worden er twee mooie jaarfeesten georganiseerd om de periode Noorderlicht en
Wegwijzer af te sluiten met elkaar.
Op het Noorderlicht is het thema country & western en op de Wegwijzer is het thema circus.
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Wist u dat……..

Vlogs:
De lighthouse teams zijn ook bezig met het maken van een vlog.
Vandaag is het eerste vlog opgenomen er volgen er nog 2.
De vlogs zijn binnenkort te zien op de website!

De vierdaagse een groot
succes was!
We de laatste avond met
ballonnen gelopen hebben.
De nieuwe T-Shirts goed
opvallen.
Paars een prachtige kleur is.
De AC de vierdaagse
geweldig heeft georganiseerd.
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