ZEVENKLAPPER-NIEUWSBRIEF

NIEUWS SCHOOLLEIDING
Team
-Harm heeft de komende weken verlof en zal op 30 november
weer op school zijn. Mocht u vragen hebben mail gerust even
naar Bernadette binnen.
-We willen iedereen bedanken voor de complimenten richting het
team. We ontvangen zo nu en dan mooie bedankkaartjes en
mailtjes. Het wordt gewaardeerd dat we met z’n allen er alles
aan proberen te doen om de lessen zoveel mogelijk door te laten
gaan. Dit is inderdaad niet altijd even makkelijk. We hebben nog
steeds te maken met het lerarentekort. We blijven zoeken naar
creatieve oplossingen.
Aangescherpte maatregelen
De hygiënemaatregelen van het RIVM blijven van kracht.
Daarnaast draagt het team, om zichzelf en de anderen zoveel
mogelijk te beschermen, in de gangen en in de aula een
mondkapje. Het aantal volwassenen in een ruimte is beperkt tot
drie (in de kantoren) en vier (in de groepen). We komen niet
meer met meerdere groepen kinderen in de aula. We houden de
informatieochtenden voor onze nieuwe ouders buiten.
10-minutengesprekken

We hoopten u in de school te kunnen ontvangen. De
maatregelen zijn echter weer aangescherpt. De oudergesprekken
vinden dus online plaats op het tijdstip dat u heeft aangegeven.
De gesprekken gaan via Google Meet. U krijgt van ons deze
week meer informatie.

Luizenpluizen
Aangezien we geen ouders in de school kunnen ontvangen,
vragen wij u om zelf uw kind regelmatig op hoofdluis te
controleren.
Quarantaine
Is een kind in aanraking geweest met een familielid met corona,
dan mag het helaas pas 10 dagen nadat iemand klachtenvrij is
weer naar school. We vragen u met klem, voor de bescherming
van ons personeel, om u daar strikt aan te houden. We begrijpen
het dilemma als je als ouder zelf wel weer aan het werk mag en
je kind nog in quarantaine moet, maar we moeten ons allemaal
houden aan de richtlijnen van het RIVM en de GGD.
Melding
Wilt u het aan ons melden als u zelf in aanraking bent geweest
met iemand met corona.
Zelfredzaamheid

We zijn trots op onze kinderen. Iedere dag gaan zij zelfstandig,
zonder ouders, naar binnen. Steeds meer kinderen komen ook
zelf naar ons toe als er iets verteld moet worden en wachten niet
tot hun ouders dat doen. Fijn dat dit ook door u wordt
gestimuleerd. Daarnaast brengen de kinderen belangrijke zaken
in tijdens de vergaderkringen. Wat een mooie ontwikkeling in
deze lastige periode.
Ouderbijdrage
Dank voor het overmaken van de jaarlijkse bijdragen! De link
voor het bedrag van 90 euro was na de vakantie verlopen.
Daarom ontving u afgelopen maandag een nieuwe link. Deze was
bedoeld voor ouders die het bedrag nog niet overgemaakt
hadden.
Ophalen en wegbrengen kinderen
Houd u alstublieft het fietspad vrij. Fietsers en brommers moeten
soms uitwijken waardoor weer gevaarlijke situaties voor kinderen

ontstaan. Neem uw fiets aan de hand, op het schoolplein en ook
aan de zijkant van de school bij de kleuteringang.
Ophalen door iemand anders
Wilt u de groepsleerkracht mailen als uw kind het door een ander
wordt opgehaald. Gaat uw kind op een opvangdag met iemand
anders mee, meldt u dit dan bij ons en ook bij de opvang.
Traktaties
De kinderen delen alleen voorverpakte (gezonde) traktaties uit.
Denkt u aan een ontbijtkoekreep; een sultana; een zakje
popcorn. De zelf ingepakte traktaties gaan, nadat deze
uitgedeeld zijn, in de tassen mee naar huis. Daar kunt u dan zelf
bepalen of uw kind dit op mag eten.
Kinderen met een allergie
Is er in de groep een kind met een zeer ernstige voedselallergie,
dan houden wij daar uiteraard rekening mee. Het kan daarom
voorkomen dat wij u vragen om bepaalde voedingsmiddelen niet
mee te geven als dit het geval is in de groep van uw kind.
Social Schools
We ontvangen positieve reactie op de berichten die u vanuit de
school ontvangt. Dank hiervoor. Van sommige ouders horen we
dat het wel wat veel is. Mocht u dit zo ervaren, dan helpt het
misschien dat u de berichtgeving vanuit de Social Schools app uit
kunt zetten. U kunt in de app bij het belletje, rechtsboven in de
hoek, op instellingen klikken en daar aangeven hoe en of u
meldingen wilt ontvangen. We horen graag uw feedback, via
administratie@zevensprong-amsterdam.nl
NIEUWS ONDERSTEUNINGSTEAM
Vanaf schooljaar 2020/2021 is er een DoeLab op De
Zevensprong
Vanaf september is DoeLab gestart. Via de subsidie VLOA
kansenaanpak kunnen we dit arrangement realiseren bij ons op

school. Dit arrangement is bedoeld voor kinderen die het best
floreren bij een praktische aanpak.
Er wordt thematisch gewerkt; onderwerpen zijn onder meer
programmeren, techniek, koken, handenarbeid, tuinieren of
werken met textiel. De kinderen werken vooral met hun handen
en zijn door de praktische invalshoek bezig met rekenen of met
begrijpend lezen. Het traject duurt het hele schooljaar.
Inmiddels zijn er kinderen uit groep 4-6 in kleine groepjes aan
de slag, wekelijks anderhalf uur. Francis, een medewerker van
DoeLab begeleidt deze kinderen en komt elke donderdag naar De
Zevensprong.

Een nieuwe rekenmethode: De Wereld in Getallen in een
nieuw jasje - WIG5
Dit schooljaar rekenen de kinderen uit de nieuwste versie van
Wereld in Getallen. Het is een zogenaamde ‘hybride’ methode.
De kinderen in de middenbouw werken in de papieren variant, de
andere bouwen verwerken de leerstof vooral op hun
Chromebook. In tegenstelling tot Wereld in Getallen versie 4 is
er een heel belangrijk voordeel aan WIG5: het is een adaptieve
methode voor de groepen 5-8. Dit houdt in dat kinderen de
leerstof verwerken op hun eigen niveau.
De leerstof wordt in 9 blokken van 4 weken aangeboden en
wordt afgesloten met een toets. Tevens is er ruimte voor
remediëring. In elke week staat 1 domein centraal. Per week
komen 2 doelen uit hetzelfde rekendomein aan bod.
Rekendomeinen zijn:
• Getallen en bewerkingen zoals + en – sommen
• Breuken, kommagetallen, verhoudingen en procenten
• Projectsommen, zoals het berekenen van afstand,
gewicht, inhoud, geldbedragen (denk aan kortingen)
• Verbanden, zoals het aflezen van tabellen

