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NIEUWS SCHOOLLEIDING
Team
We hebben vorige week na 18 jaar een periode afgesloten met
onze collega Simone. Kinderen die bij haar bij de Schanullekes
hebben gezeten hebben lieve tekstjes voor haar geschreven. We
hebben veel aan haar te danken en kijken met veel plezier terug
op deze 18 jaar. Zij was het gezicht van de onderbouw, eerst als
groepsleerkracht, later als bouwcoördinator en intern begeleider.
Simone is helaas afgekeurd en probeert de verbinding met de
school te houden door iedere week een uurtje met een groepje
kinderen te werken. We hopen dat dit langzaamaan weer wat
meer kan worden.

Deze week zijn we gestart met de Zevensprongkring. We hebben
kennisgemaakt en we hebben gesproken over de start van het
schooljaar en over de veiligheid in de nieuwe groep. Deze
kinderen zijn de spreekbuis van hun groep en nemen mee wat er
speelt en koppelen dit weer terug naar hun groep.
Speerpunten 2020-2021
Dit schooljaar houden we ons tijdens de team studiedagen onder
andere bezig met:
-Engels met Little Acorns (Advies & Training in (Early) English
-Woordenschat en teksten met Stichting Taalvorming
-Het Kan!
-Alle groepen krijgen weer aandachtcursus voor een periode van
6 weken. De cursus, die start na de herfstvakantie, wordt
gegeven door Saskia.
-We ontwikkelen een nieuw portfolio.

Romea is helaas nog steeds ziek. We missen haar in de
onderbouw. We hopen dat zij binnenkort kan starten met reintegreren.

De groepsouders kunnen via Bernadette een Social Schools
bericht sturen naar de overige ouders waar zij zich aan kunnen
melden voor de groepsapp.
We willen dit jaar voor iedere groep een groepsapp. De
communicatie gaat via de groepsleerkrachten naar de
groepsouders. Zij kunnen dit vervolgens in de groepsapp zetten
voor alle ouders.

Vervangingen
Tot nu toe zijn er 10 medewerkers die zich al meerdere dagen
afgemeld hebben doordat zij verkoudheids- of
griepverschijnselen hadden. De meeste keren hebben we dit
intern op kunnen lossen. In een enkel geval hebben we u
gevraagd uw kind thuis te houden, in een ander geval is de
groep verdeeld. We hopen dat we de vervanging dit schooljaar
voor alle partijen zo goed mogelijk op kunnen lossen.

Google account onder- en middenbouw
Wilt u het Google-account van uw kind, dat u vorig jaar heeft
ontvangen van ons, activeren. We gaan dit wellicht dit schooljaar
gebruiken voor oudergesprekken e.d. De nieuwe kinderen van
groep 1 en de zij-instromers ontvangen deze nog van ons. Via dit
account gaan we het thuisonderwijs vormgeven op het moment
dat we, individueel of op groepsniveau, terug moeten schakelen
naar thuisonderwijs.

Zevensprong-kinderkring

Website
Op onze website vindt u de mailadressen van ons team. Heeft u
nog tips voor de website, dan horen wij het graag. Alle

leerkrachten hebben voornaam.achternaam@zevensprongamsterdam.nl
Nieuw schoolplein
We hebben, mede dankzij de gemeente, subsidie binnengehaald
voor het schoolplein. Door alle corona maatregelen loopt één en
ander wel wat vertraging op, maar we hebben uitzicht op een
groen en uitdagend speelplein. We houden jullie op de hoogte.
Ophalen en wegbrengen kinderen
We vragen u met klem om het fietspad vrij te houden. Fietsers
en brommers moeten soms uitwijken waardoor weer gevaarlijke
situaties voor kinderen ontstaan.
Traktaties
We willen u vragen even alert te zijn bij het meegeven van
traktaties. Dit mogen alleen voorverpakte (gezonde) traktaties
zijn, dus niet zelf ingepakte traktaties. 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.
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
U heeft afgelopen week een mail van ons ontvangen zodat u in
kan loggen op het ouderportaal van ParnasSys. Op dit moment
gebruiken wij de Parro app nog niet. In het ouderportaal kunt u

de gegevens van uw kind inzien. We willen u vragen om deze
gegevens te controleren en indien nodig de gegevens aan te
passen. Wij ontvangen dan een mail uit het systeem dat de
gegevens gewijzigd moeten worden. Helaas kunt u dit dus niet
zelf direct in het systeem veranderen. Daarnaast heeft u inzicht
in de groep van uw kind en de toetsgegevens. Verder komen alle
notities die we maken over de ontwikkeling, verslagen van
portfolio gesprekken inzichtelijk voor u in dit systeem. We hopen
dat u hierdoor meer inzicht krijgt in de ontwikkeling van uw kind.
Ouderbijdrage
In oktober ontvangt u van ons een betaalverzoek van € 90,- per
kind voor de vrijwillige ouderbijdrage. Voor een derde kind is het
bedrag € 65,- Indien u een derde kind op school heeft verzoeken
wij u het bedrag over te maken op rekening
NL06 INGB0004321068 met vermelding van de naam van uw
derde kind en de groep.
Met deze bijdragen betalen we activiteiten en voorzieningen die
de kinderen en het onderwijs ten goede komen, maar die niet
vergoed worden door de overheid.
Bijdrage tussenschoolse opvang
Op een aantal scholen in Amsterdam wordt de ouders gevraagd
om gemiddeld acht keer mee te draaien met een pleindienst.
Vooralsnog hoeven wij deze stap niet te zetten. Wel vragen wij u
om een vrijwillige bijdrage van 25,- per jaar te storten voor
speelgoed en voor de vergoeding van onze medewerkers. In
oktober ontvangt u van ons een betaalverzoek.
NIEUWS ONDERSTEUNINGSTEAM
Het ondersteuningsteam bestaat uit:
Kitty Bouwman, schoolleider
Paula Menger, rekenspecialist en intern begeleider van de onderen middenbouw.
Eefje Nijssen, leesspecialist en intern begeleider van de
bovenbouw 5 t/m 8.

Nicky Coelewij, passend onderwijsspecialist.
Charlotte van Gellekom, vakleerkracht gym en aankomend
MRT’er.
NIEUWS CULTUURCOÖRDINATOR
De Kinderboekenweek, van 2 t/m 13 oktober, staat dit jaar in
het teken van geschiedenis “En toen..”. We maken er op school
weer een feestje van om lezen en mooie boeken te promoten. Er
is een viering voor de kinderen waarmee we de week openen;
Bernadette brengt als Willie Water een bezoek aan alle groepen;
er is een Voorleeskeuzecursus voor alle kinderen; er worden
nieuwe boeken gekocht en voorgelezen en er komen 2 echte
schrijfsters een bezoek aan de school: Manon Sikkel en Floor Bal.
Koop allemaal een boek met je kind – dan krijg je het
Kinderboekenweekgeschenk erbij cadeau!
Kunst te koop
U hebt er al een mailing over ontvangen: alle kinderen van de
Zevensprong hebben tekeningen gemaakt over dingen die je
samen kunt doen, of juist niet – in tijden van Corona – onder het
motto

op afstand
en dichtbij
jij raakt mij
Deze tekeningen worden gedrukt op een theedoek – iedere
bouw een eigen theedoek. U kunt deze binnenkort bestellen.

