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



Wie werken er in de 
middenbouw?

Mijn naam is Ouafae Bouaziz en ik ben 24 jaar oud. 2 
jaar geleden maakte ik de overstap van Socialworker
naar groepsleerkracht. Ik ben begonnen in de 
bovenbouw, in groep 5/6. Nu inmiddels 1,5 jaar met veel 
plezier werkzaam in de middenbouw.
Ik kijk ontzettend uit naar weer een leuk jaar met de 
Duveltjes!

Mijn naam is Cynthia Pijlman. Ik werk sinds 13 jaar in 
het onderwijs. Daarvoor ben ik onder andere zelfstandig 
vormgever geweest, wat ik nog steeds combineer met 
mijn baan in het onderwijs. Ik begon op de Zevensprong 
in groep 5/6, heb 10 jaar bij de kleuters gewerkt en nu 
sta ik dan in de middenbouw, samen met Ouafae, bij de 
Duveltjes. Ik heb er heel veel zin in!



Wie werken er in de 
middenbouw?

Mijn naam is Marga van de Linde. Op mijn 21ste ben 
ik begonnen als kleuterjuf op een school in Almere. Ik 
ben inmiddels al heel wat jaartjes werkzaam op de 
Zevensprong, waarvan 7 jaar in de middenbouw. Deze 
leeftijdsgroep heeft mijn hart gestolen. Van tranen 
drogen en wiebeltanden trekken tot het aanleren van 
tafels en spellingregels, elke dag is weer een feestje.

Mijn naam is Sandra Godwaldt. Ik ben in 2018 als zij-
instromer begonnen op de Zevensprong. Hiervoor heb ik 
ruim 25 jaar gewerkt in de financiële wereld. Een hele 
overstap hoor, zo naar het onderwijs. Maar nog steeds 
beleef ik elke dag weer veel plezier aan de kinderen in de 
middenbouw. Het is heerlijk om de kinderen in deze fase 
van hun leven zo te zien groeien. Ik heb weer zin in dit 
schooljaar!



Wie werken er in de 
middenbouw?

Mijn naam is Marise van der Est. Twee jaar geleden ben 
ik in groep 5/6 gestart op de Zevensprong na bijna 10 
jaar lang in het Amsterdamse welzijnswerk te hebben 
gewerkt. Ik ben zij-instromer en hoop in februari mijn 
diploma op zak te hebben. Dit jaar ben ik met veel 
enthousiasme in de middenbouw begonnen. Op naar een 
mooi jaar samen!

Mijn naam is Marja Loomans. Ik maakte de switch naar 
het onderwijs na een beroepsleven als tekstschrijver. Dat 
is inmiddels 20 jaar geleden. Ik begon destijds als zij-
instromer in de middenbouw op de Zevensprong. Na 
lange tijd in 5/6 weer terug naar de middenbouw, naar 
het leren lezen en schrijven!



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 
nieuwsbrief. Op de website (https://zevensprong-
amsterdam.nl/) vindt u onder groepen 🡪 groep 3-
4 beeldmateriaal om toch een beetje mee te kunnen genieten
van al het mooie werk van de kinderen.

• Daarnaast blijven we contact houden via de Zevenklapper.

• We lopen na schooltijd mee naar buiten. We staan jullie dan 
ook graag te woord – op anderhalve meter afstand....

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 10.15 u. Wilt u voor een gezond 10-uurtje 
zorgen? Heerlijk stukje fruit.

• We lunchen ook op de maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag. 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 – dus niet zelf verpakt... Denk aan sultana’s, 
liga’s of een zakje popcorn



Programma
• De kinderen mogen een aantal kringen per jaar doen. 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 de nieuwskring, vertelkring en 
boekenkring. Het gaat er in de middenbouw om dat
kinderen het woord nemen, iets vertellen aan de anderen, 
leren presenteren. Hou het luchtig!

• In de middenbouw gaat het er vooral om de basis te leggen
voor een aantal technische vaardigheden: lezen, schrijven en 
rekenen. Daar gaat veel tijd in zitten.



Programma

Voorbeeld dagprogramma:



Programma
Lezen: het aller-allerbelangrijkste in de middenbouw.

Hoe onze leesmethode voor groep 3 werkt, kunt u zien via deze 
link: https://vimeo.com/425484341/a18965457f

Groep 4 moet leeskilometers maken om het technisch lezen ook 
echt onder de knie te krijgen.

Om thuis te helpen bij de leesontwikkeling, is het van groot 
belang om uw kind vaak voor te lezen. Online zijn er ook veel 
voorleesfilmpjes te vinden. Voorlezen komt ten goede aan het 
vergroten van de woordenschat, verhaalbegrip en plezier in 
het lezen van boeken. Daarnaast is het belangrijk dat uw kind 
zelf met plezier gaat lezen. Laat uw kind ontdekken welke 
boeken bij hem of haar passen. Denk hierbij bijvoorbeeld ook 
aan informatieve boeken, moppenboeken of stripboeken. Voor 
kinderen is een abonnement op de bibliotheek gratis.

https://vimeo.com/425484341/a18965457f


Projecten
Projecten

- Samenleven

- Lekker in mijn vel (mijn leven)

- Maken en gebruiken

- Hansje Brinker (schoolbreed)

Seizoenen en feesten door het jaar heen



Cultuureducatie

- Wekelijkse muzieklessen met Aslan docent Sanem

- Kinderboekenweek met kinderboekenschrijver Manon Sikkel in 
de groep

- Voorstelling Krakeling en dramalessen

- Concert Bimhuis

- Voorleesweek en Carry a Poem

- Grote schoolproject Hansje Brinker met voorstelling en parade

- Kerst- en Pasen voorstelling door toneelgroep ouders



• 2 keer per week, in de middag, met 

Charlotte

• (Schone) gymkleding en schoenen

verplicht.

Gym



Vieringen

Vanwege corona voorlopig nog geen

vieringen met 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. We 

starten binnenkort wel met weeksluitingen voor

de kinderen

• 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.



We doen het samen op de Zevensprong. 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.

ouafae.bouaziz@zevensprong-amsterdam.nl

cynthia.pijlman@zevensprong-amsterdam.nl

marga.vandelinde@zevensprong-amsterdam.nl

sandra.godwaldt@zevensprong-amsterdam.nl

marise.vanderest@zevensprong-amsterdam.nl

marja.loomans@zevensprong-amsterdam.nl

Administratie@zevensprong-amsterdam.nl

mailto:%3cOuafae.bouaziz@zevensprong-amsterdam.nl
mailto:cynthia.pijlman@zevensprong-amsterdam.nl
mailto:%3cmarga.vandelinde@zevensprong-amsterdam.nl
mailto:Sandra.godwaldt@zevensprong-amsterdam.nl
mailto:marise.vanderest@zevensprong-amsterdam.nl
mailto:marja.loomans@zevensprong-amsterdam.nl
mailto:Administratie@zevensprong-amsterdam.nl


Ouderhulp en de 
Zevensprong

• Groepsouders

• Leesouders

• Luizenhulp: controle na vakanties

• Begeleiding uitstapjes

• Hulp keuzecursussen sint, kerst, grote schoolproject

• Hulp feesten en vieringen

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!" 


