
Nieuwsbrief week 10 

Beste ouders van de middenbouw, 

Deze week en volgende week voeren we de oudergesprekken. Fijn om jullie te 

zien en te spreken, al is het via een scherm.  

Het is de meeste ouders gelukt om met de gebruiksaanwijzing van vorige week 

in te loggen. Mocht dat niet gelukt zijn: in de bijlage nogmaals die 

gebruiksaanwijzing.  

 

Wat hebben we deze week gedaan? 

Rekenen  Groep 3 en 4: we herhaalden en toetsten de doelen van 

de eerdere weken. Ging het goed, dan volgde er 

verrijking; ging het minder goed, dan kregen die 

kinderen extra uitleg.  

Volgende week een nieuw blok!   

Spelling Groep 3: oefent woordjes met de lange klanken: uu, 

ee, aa, oo 

Groep 4: oefende met de spellingcategorie `fiets’. Je 

hoort niet altijd of een woord geschreven wordt met 

een f of een v  - net als woorden met een s of een z. 

Die woorden moet je onthouden.  

Lezen Groep 3: gaat door met de tweeklanken. Deze week 

waren dat de ui, de oe, en de eu. Wat kunnen ze nu al 

veel lezen! Merken jullie dat thuis ook?  

Groep 4: maakt leeskilometers en vertelt graag over de 

boeken die ze lezen.  

Drama  Alle Zevensprong-kinderen krijgen ieder jaar een 

prachtige voorstelling te zien in de Krakeling en om die 

voorstelling heen, komt `Edwin’ in de groep met 

dramalessen. Die drama-lessen zijn begonnen. Vraag je 

kind eens naar de echoput, een dramaspel waar 

iedereen gek op is.  

Project `mijn leven’ Er worden prachtige verhalen verteld, geschreven en 

getekend over verschillende periodes in het leven van 

de kinderen. Wat deed je toen je een baby was? Wat 

gebeurde er tijdens je peutertijd? Wordt vervolgd.  

 

De oudergesprekken – Hoe, wat waar? 

De oudergesprekken vinden zoals bekend online plaats, via het Google account 

van jullie kinderen. In de bijlage van deze mail zit nogmaals de uitleg, hoe je 

daar inlogt. Willen jullie deze uitleg dit weekend alsjeblieft lezen en testen?  

Lukt het niet, stuur dan een mail naar marise.vanderest@zevensprong-

amsterdam.nl , vóór maandag 2 november.  
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Een fijn weekend gewenst! 

Ouafae, Cynthia, Marga, Sandra, Marise en Marja 

 

 


