
Nieuwsbrief week 8  

 

Bijna vakantie 

Deze eerste periode van het jaar duurde 8 weken. Er is hard gewerkt! De 

groepers 3 die een grote stap maakten: ze liepen in hun eentje via de tuintjes 

naar binnen, ze zaten aan een eigen tafeltje te werken, speelden minder buiten 

en leerden lezen! De groepers 4 die nu de oudsten zijn en helpen, maar die ook 

gecompliceerder werk krijgen.  

En daarnaast de tweede golf die het werk niet gemakkelijk maken. Collega’s die 

getest worden, een enkeling zelfs positief. Bezorgdheid, improviseren, voor 

elkaar invallen. Ouders die snakken naar een praatje over hun kind en graag de 

andere ouders en kinderen willen ontmoeten. In een enkele groep is een koffie-

rondje in de blauwe speeltuin georganiseerd door groepsouders, zodat de ouders 

elkaar leren kennen. Of een smoelenboek, waarop ouders en kinderen met 

elkaar op de foto staan, zodat je weet wie bij wie hoort. Mooie initiatieven! 

Wat hebben we deze week gedaan? 

We gebruiken vanaf nu onderstaand format in onze nieuwsbrief, zodat jullie in 

één oogopslag zien wat we gedaan hebben en de kinderen daarnaar kunnen 

vragen: 

Rekenen  3: We hebben 4, 5 en 6 gesplitst, niet alleen droog met 

cijfers maar vooral met plaatjes. 

4: Optellen en aftrekken over het tiental, waarbij 

gebruik wordt gemaakt van de strategie aanvullen tot 

en terug naar het tiental.  

Bijvoorbeeld 8+5 = 8+2=10+3 = 13 

Of 15-8= 15-5=10-3 = 7  

 

Spelling 3: We zijn deze week begonnen met woordjes met 

lange klanken, bv. raaf. 

4: De spellingregels van de afgelopen weken werden 

getoetst en geremedieerd/verdiept. 

 

Lezen De Kinderboekenweek is bijna afgelopen. Wat een feest 

was het. Manon Sikkel is onze boekenheld geworden!  

 

Muziek Sanem, onze muziekdocent van Aslan, komt bijna 

iedere week in de groepen. Vraag eens naar `eppo i 

taitai’ of het liedje van de gele kat... 

 

Project `mijn leven’ We zijn deze week gestart met een taalronde over de 

vraag `waaraan merk ik dat ik groei’. Prachtige 

verhalen en teksten heeft dat opgeleverd. De spiegel in 

de badkamer waar je nu in kunt kijken; de jurk die 

scheurt; de fiets die te klein is. 



Na de herfstvakantie gaan we door met het maken van 

een tijdlijn – waar de meeste kinderen al foto’s voor 

hebben meegenomen.  Vier foto’s graag, baby, peuter, 

kleuter en nu. We gaan ermee knutselen, dus geen 

originelen....  

 

 

 

10-minutengesprekken 

Via Social schools hebben jullie een uitnodiging gekregen voor de 10-

minutengesprekken in oktober/november.   

 

Contact met de leerkracht 

Naast die 10-minutengesprekken is het natuurlijk belangrijk dat jullie ons weten 

te vinden. We staan na schooltijd achter de heg voor vragen of opmerkingen, op 

veilige afstand natuurlijk. En vooral: jullie kunnen ons altijd mailen. Hier 

nogmaals onze mailadressen.  

Ouafae: ouafae.bouaziz@zevensprong-amsterdam.nl 

 
Cynthia Pijlman: cynthia.pijlman@zevensprong-amsterdam.nl 

 
Marga van de Linde: marga.vandelinde@zevensprong-amsterdam.nl 

 
Sandra Godwaldt: sandra.godwaldt@zevensprong-amsterdam.nl 

 
Marise van der Est: marise.vanderest@zevensprong-amsterdam.nl 

 
Marja Loomans: marja.loomans@zevensprong-amsterdam.nl 

 
 

Blijf niet met vragen rondlopen, maar spreek ons aan.  

 

Voor nu een hele fijne en ontspannen herfstvakantie gewenst. 

Vriendelijke groeten, 

Ouafae, Cynthia, Marga, Sandra, Marise en Marja 
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