
Amsterdam, 13 augustus 2020 

 

Beste ouders, 

 

Met veel enthousiasme is het team afgelopen dagen bezig geweest om de groepen en de 

school in orde te maken. Langs deze weg willen wij u graag informeren over het één en 

ander. 

 

Kennismakingsgesprekken  

Aanstaande maandag 17 augustus ontvangen wij u, met uw kind, voor de 

kennismakingsgesprekken. U kunt nog inschrijven tot en met zondag 16 augustus.  

Het is voor kinderen heel fijn om de eerste dag na de vakantie, samen met de ouders, 

op een informele manier kennis te maken met de nieuwe groepsleerkracht(en). De 

gesprekken zullen buiten plaatsvinden. De onder- en middenbouwgesprekken (groep 1 

t/m 4) worden op het grasveld achter de school gevoerd. De bovenbouwgesprekken 

(groep 5 t/m 8) worden op het schoolplein gevoerd.  

Bij slecht weer ontvangt u in de ochtend een bericht via Social Schools van de 

groepsleerkracht dat de gesprekken telefonisch of via een videoverbinding plaats zullen 

vinden.  

 

Maandag is dus geen lesdag. De lessen starten op dinsdag 18 augustus. 

 

Looproute voor kinderen bij binnenkomst 

De onderbouwkinderen, groep 1 en 2, komen via de achter- en zijkant de school in. De 

Schanullekes en de Dakhazen gaan via de kleuteringang aan de zijkant van de school.   

De Samsons en de Denderleeuwen komen door de hekken bij de tuintjes. De ouders 

blijven achter de heg. 

Voorlopig blijven we gebruik maken van de diverse in- en uitgangen. De ouders gaan, 

net als voor de vakantie, niet mee naar binnen. 

 

De onderbouwkinderen, groep 1 en 2, komen via de achter en zijkant de school in. De 

Schanullekes en de Dakhazen gaan via de kleuteringang aan de zijkant van de school.   

De Samsons en de Denderleeuwen komen door de hekken bij de tuintjes. De ouders 

blijven achter de heg. 

 

Alle middenbouwkinderen, groep 3 en 4, komen door de tuintjes, aan de kant van de 

Duveltjes bij het fietspad. De ouders blijven achter de heg. Zij kunnen meelopen tot de 

hoogte van de groepen. 

 

Bovenbouw 5-6 De kinderen van de Wafeltjes en de Pommekes komen via de brandtrap 

aan de kant van het fietspad de school in. De Spaatjes en Pralines nemen de 

hoofdingang. 

 

Bovenbouw 7-8 De kinderen van de Muishonden en Reuzenkwakkels komen via de 

nooduitgang aan de zijkant van de school binnen. De Belgen en Maneblussers nemen de 

hoofdingang. 

 

Personeel   

Dit jaar verwelkomen wij vier nieuwe collega's. Marja in de onderbouw 1-2, Bram en 

Christine in de bovenbouw 5-6 en Cindy in de bovenbouw 7-8. 

Marion en Cynthia zijn weer voldoende hersteld om aan het werk te gaan. Romea is 

helaas nog ziek.  

 

Communicatie 

Net als voorgaande jaren gebruiken wij Social Schools als communicatiemiddel. Heeft u 

nog geen account, meldt u zich dan zo spoedig mogelijk aan. Bent u uw inlogcode kwijt, 



stuurt u dan een mail aan: administratie@zevensprong-amsterdam.nl Voor de 

mailadressen van alle teamleden, verwijzen we u naar de website. 

 

Stamgroepmiddagen 

U ontvangt binnenkort informatie hoe we de stamgroepmiddagen gaan organiseren.  

 

Noodnummerlijsten (Zie bijlage 2) 

Om de communicatie in noodgevallen goed te laten verlopen, vragen wij u om uw 

actuele gegevens in te vullen. Dit kan digitaal, maar vindt u het prettiger om de 

gegevens op papier in te vullen, dan kan dat ook. Bij aanpassingen graag uiterlijk 

dinsdag 17 augustus inleveren bij de betreffende groepsleerkracht 

 

Tussenschoolse opvang 

Ook dit schooljaar wordt de pauze van de kinderen begeleid door een vaste groep ouders 

en de groepsleerkrachten. Harm, onze conciërge, is de coördinator. Heeft u interesse, 

dan kunt u zich aanmelden bij hem. Wij zoeken altijd mensen die kunnen invallen. De 

pauze is van 11.45 uur – 12.45 uur. U ontvangt hiervoor een vergoeding. 

 

Op tijd beginnen 

Wij vinden het erg belangrijk dat alle kinderen de dagopening mee maken. Zorgt u dat u 

op tijd op school bent? Voor uw kind en voor ons! De deuren gaan om 8.15 uur open. De 

groepsleerkrachten zijn in de groep. 

 

Luizencapes 

Ieder kind heeft een luizencape van school gekregen. Is de luizencape thuis of op school 

verdwenen, dan kunt u, voor de uniformiteit op de kapstokken, een nieuwe bedrukte 

luizencape bij Harm kopen voor € 10,- We hebben een pinautomaat. 

 

Mobiele telefoons 

Het gebruik van mobiele telefoons is op school niet toegestaan. Ze mogen pas gebruikt 

worden na schooltijd (ook niet in pauzes) en buiten het gebouw. Als we de telefoon wel 

zien, zal deze ingenomen worden en kunnen ouders het mobieltje op school op komen 

ophalen.  

 

Gezonde traktaties 

We vragen u om te overleggen met de groepsleerkracht welke traktatie uw kind gaat 

uitdelen. Voorlopig mogen er alleen voorverpakte traktaties uitgedeeld worden. De 

groepsleerkrachten zullen met de kinderen bespreken wat er allemaal mogelijk is. 

 

Agenda 

Alle items vindt u terug op de Social Schools agenda. Deze agenda kunt u in uw telefoon 

koppelen met uw eigen digitale agenda, zo bent u altijd op de hoogte van de activiteiten 

op school. Ook op de website vindt u belangrijke aankondigingen die u in uw eigen 

agenda kunt noteren. 

 

Schoolkamp  

Woensdag 8 juli hebben de ouders van de bovenbouw 5-6 en 7-8 bericht ontvangen over 

het schoolkamp. De kinderen van 5-6 gaan naar Camperduin en de kinderen van 7-8 

gaan naar Laren. U ontvangt via de bouwcoördinator binnenkort de informatie. 

 

Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben en wensen iedereen een heel prettig en 

gezond schooljaar. 

 

Met vriendelijke groeten,  

Kitty en Ireen 

 

Schoolleiding van Jenaplan Basisschool De Zevensprong. 
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