
Informatie stamgroepen 5/6

Mochten er vragen zijn; mail gerust de 
groepsleerkracht. We blijven graag in 
contact met jullie!



Wie werken er in de 
bovenbouw 5/6?

Mijn naam is Soumaya Jebbar en ik ben 22 jaar oud. Als 
stagiaire begonnen op de Zevensprong, nu inmiddels 2 
jaar werkzaam in de bovenbouw 5/6. Hiernaast start ik 
dit schooljaar zelf ook aan de Pabo, op de woensdag. Ik 
heb enorm veel zin in komend schooljaar en hoop jullie 
allen gauw weer te zien! - Pralines

Mijn naam is Christine Bijvanck. Ik woon in Amsterdam, 
heb 4 kinderen en een man. Sinds dit jaar ben ik de
nieuwe leerkracht van de Pralines samen met Soumaya. 
Ik ben naast leerkracht ook werkzaam als 
trainingsactrice. Ik heb de Toneelschool Amsterdam 
gedaan, vervolgens een opleiding tot trainingsactrice en 
6 jaar geleden deeltijd Pabo aan de HVA in Amsterdam. 
Ik ben blij dat ik nu op de Zevensprong mijn eerste echte  
vaste baan ooit heb gekregen! (Naast mijn ZZP bestaan).
Ik heb er zin in en we gaan er een geweldig jaar van
maken! - Pralines



Wie werken er in de 
bovenbouw 5/6?

Hi, ik ben Rosa! Ik loop sinds vorig jaar met plezier rond 
op de Zevensprong. Begonnen in de psychologie en 
jeugdhulpverlening en via enige omzwervingen nu mijn 
hart verloren aan het onderwijs. Ik ben 33 jaar en 
geboren en getogen in Amsterdam. Ik kijk ontzettend uit 
naar weer een leuk jaar met de Spaatjes! - Spaatjes

Ik ben Yvet Vos, 26 jaar oud en ik woon in Amsterdam-
Oost. Ik heb zojuist de master Kunsteducatie afgerond 
en begin dit jaar aan de master Orthopedagogische 
Wetenschappen. Op donderdag en vrijdag werk ik met 
veel plezier bij de Spaatjes. Ik houd veel van mijn 
beroep en geniet van het gelach, de eerlijkheid en 
creativiteit van kinderen. Verder doe ik dagelijks aan 
yoga en ik wandel graag met honden en/of (andere) 
vrienden. - Spaatjes



Wie werken er in de 
bovenbouw 5/6?

Hoi! Ik ben Youri en dit jaar (wederom) de gelukkige 
leerkracht van de Pommekes. Ik ben naast mijn 
bevoegdheid voor het basisonderwijs ook bevoegd om 
Biologie, Verzorging en Algemene Natuurwetenschappen te 
doceren binnen het voortgezet onderwijs. Ik kijk ernaar uit 
om samen te praten, te spelen, te vieren en te werken. 
Natuurlijk met een gezonde dosis humor! – Pommekes

Mijn naam is Soumaya Jebbar en ik ben 22 jaar 
oud. Als stagiaire begonnen op de Zevensprong, 
nu inmiddels 2 jaar werkzaam in de bovenbouw 
5/6. Hiernaast start ik dit schooljaar zelf ook aan 
de Pabo op de woensdag. Ik heb enorm veel zin 
in komend schooljaar en hoop jullie allen gauw 
weer te zien! - Pommekes



Wie werken er in de 
bovenbouw 5/6?

Ik woon nu al meer dan dertig jaar in Amsterdam. Voordat 
ik het onderwijs in ging, heb ik gewerkt als productieleider 
in de IJsbreker, het Muziekgebouw aan ’t IJ en de Hermitage 
te Amsterdam. Ook werkte ik toen als werkcoach/adviseur 
bij de organisatie Cultuur - Ondernemen. Als trompettist 
ben ik afgestudeerd aan het Conservatorium van 
Amsterdam. Nu speel ik nog in de salsaband Parece Picante. 
Ik kijk uit naar de komende periode als leerkracht voor de 
Zevensprong!
– Wafeltjes



Het Ondersteuningsteam
Wie zijn wij?

Nicky Coelewij (Passend onderwijs)

Charlotte van Gellekom (Motoriek)

Carine de Keizer (Meer- en hoogbegaafdheid)

Paula Menger (Rekenspecialist en intern begeleider onder- en
middenbouw)

Eefje Nijssen (Leesspecialist en intern begeleider bovenbouw)

Wat doen wij?

• Remedial teaching op het gebied van:

- lezen
- rekenen
- meer- en hoogbegaafdheid
- motoriek

• Passend onderwijs is gericht onder meer op

- gedrag en taakaanpak



https://youtu.be/ahj9TBCiI9cJenaplan
Onderwijs
in beeld.

https://www.youtub

e.com/watch?v=l-

xOdCVlveQ

Geniet u mee van dit 

filmpje?

https://www.youtube.com/watch?v=l-xOdCVlveQ


Contact houden
• We houden contact via Social Schools. Mocht u hier geen 

werkzaam account van hebben, mail dan naar 
administratie@zevensprong-amsterdam.nl. De komende 
periode ontvangt u wekelijks van de bouwcoördinator een 
weekupdate. Op de website (https://zevensprong-
amsterdam.nl/) vindt u onder groepen 🡪 groep 5-6 
beeldmateriaal om toch een beetje binnen in de bouw te 
kunnen meegenieten van al het mooie werk van de kinderen.

• Daarnaast blijven we contact houden via de Zevenklapper. 

• Wist u dat we na schooltijd ook mee naar buiten lopen?

We staan jullie dan ook graag te woord.

mailto:administratie@zevensprong-amsterdam.nl
https://zevensprong-amsterdam.nl/


Goed om te herhalen
• We beginnen graag op tijd. We verwachten alle kinderen dan 

ook om 8.30u in de groep. Dan kunnen we samen de dag 
starten. 

• We eten om 10u. Wilt u voor een gezond 10uurtje zorgen? 
Heerlijk stukje fruit.

• We lunchen ook op de ma, di, don en vrij. Zorgt u voor 
voldoende lunch?

• Kinderen mogen trakteren wanneer zij hun verjaardag in de 
groep vieren. Stem met de groepsleerkracht af wanneer de 
verjaardag gevierd kan worden. Voorlopig moeten traktaties 
voorverpakt zijn. Denk aan sultana’s, liga’s of een zakje 
popcorn



Goed om te herhalen
• De kinderen leren verantwoordelijkheid te nemen voor 

zichzelf, anderen en hun omgeving. Vanuit die gedachte zijn 
de kinderen dus ook samen verantwoordelijk voor het 
opruimen van de groep. Dit betekent dat ze aan het eind van 
de dag een klassendiensttaak vervullen. Soms komen ze 
daardoor iets later naar buiten.



Programma
• De kinderen verzorgen zelf de kringen. In het rooster dat u 

per mail ontvangen heeft, kunt u zien wanneer uw kind een 
kring geeft. In de bijlage van diezelfde mail vindt u ook de 
uitleg van deze nieuwskringen, spreekbeurten en 
boekenkringen.

• Daarnaast krijgen de kinderen de volgende vakken. Vakken 
met een * maken zij (deels) op de chromebook. Zo werken 
wij ook aan hun ICT-vaardigheden en mediawijsheid. 

Rekenen*, Spelling*, Taalrondes met teksten*, Nieuwsbegrip*, 
Geobas (topografie van Nederland en haar buurlanden), Wereld 
oriëntatie (projecten, geschiedenis en het maken van een 
werkstuk), gym, muziekles, drama-lessen van de Krakeling en 
schooltuinen (groep 6). 



Programma Projecten
Projecten

- Samenleven

- Helden

- Maken en gebruiken

- Hansje Brinker (schoolbreed)

Geschiedeniscursussen

- Romeinen

- De gouden (?) eeuw

- Mijn stamboom 



Programma extra’s
- Schooltuinen in groep 6;

- (ovb) Swing it out! (dansworkshops);

- Piratenkamp;

- Sinterklaas;

- Kerst;

- Pasen;

- Dramalessen + (ovb) een voorstelling in thema van de 
Krakeling;

- De Kinderboekenweek ‘en toen’;

- Carry a Poem.



• Maandag en donderdag

• 1e groep: 8.30 in de groep 

verzamelen!

• (Schone) gymkleding en schoenen 

verplicht

Gym



Vieringen

Vanwege corona voorlopig nog geen vieringen 

voor ouders. Hieronder staat hoe het er 

normaliter uit zou zien. Zodra we weer samen 

met jullie kunnen vieren in de aula, horen jullie 

dat via de bouwcoördinator.

• Weekopening, 1x per jaar, start om 09.00

• Weeksluitingen starten in november (ronde 1 

start om 12.40 , ronde 2 start om 13.30)

• Publiek komt voor de gehele viering.

• Banken zijn er voor de kinderen, stoelen voor de 

ouders.



Ouderhulp en de 
Zevensprong

• Groepsouders

• Luizenhulp: controle na vakanties

• Begeleiding uitstapjes

• Hulp keuzecursussen sint, kerst, grote schoolproject

• Hulp feesten en vieringen

• Begeleiding schooltuinen

In verband met corona kunnen jullie, helaas, de 
school nog niet in. Inschrijven gebeurt voorlopig dus 
via de mail. Houd hiervoor ook de app met de 
groepsouders in de gaten. 

kunt wel!" 



We doen het nog steeds samen. Juist nu. Neem dus gerust

contact met ons op als er vragen zijn rondom de

ontwikkelingen van uw kind. We lopen daarnaast ook iedere

dag mee naar buiten. Spreek ons dan ook gerust aan. 

Yvet.vos@zevensprong-amsterdam.nl

Rosa.beekman@zevensprong-amsterdam.nl

Christine.bijvanck@zevensprong-amsterdam.nl

Bram.methorst@zevensprong-amsterdam.nl

Soumaya.jebbar@zevensprong-amsterdam.nl

Youri.gorissen@zevensprong-amsterdam.nl

Administratie@zevensprong-amsterdam.nl
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