Beste ouders van kinderen uit bouw 5/6,
Afgelopen weken waren bewogen weken; voor u, voor uw kind(eren) en ons als team.
Juist in deze weken werd ons weer zo duidelijk waarom de Zevensprong een mooie
werkplek is. Er werd gesproken, keihard gewerkt en uiteindelijk op donderdag en vrijdag
vooral gevierd. We nemen de tijd om elkaar te horen, geven elkaar de ruimte en willen
uiteindelijk altijd het beste voor onze kinderen. Het is dan ook op zijn plaats om u
hiervoor te bedanken. Bedankt voor het meedenken, het leveren van constructieve
feedback, het zijn van de gepaste kritische noot, maar ook voor uw vertrouwen. Deze
hebben we de afgelopen twee dagen ook mogen voelen.
Graag bedanken wij ook alle collega’s die betrokken zijn bij het reilen en zeilen van bouw
5-6. In tijden van coronacrisis en een gigantisch leraren tekort, is het fantastisch om te
zien dat wij toch het beste aan de kinderen (willen) blijven bieden.

Stamgroep apps
Uiteraard is er van iedere stamgroep een ouderapp. Deze groepsapp is zo ingesteld dat
er enkel berichten gezonden kunnen worden door de groepsouders. De leerkrachten zijn
hier geen onderdeel van en het vormt geen officieel en/of verplicht medium vanuit
school. Toch is het handig om zo nog sneller op de hoogte te zijn van de activiteiten in
de groep.
U kunt, op vrijwillige basis, toegevoegd worden aan de groepsapp. Hieronder ziet u de
groepsouders vermeld van de huidige stamgroepen. Zoekt u deze ouders even (digitaal)
op, indien u toegevoegd wenst te worden?
Pommekes: Tamara (moeder van Zoë) via tamara_low@live.nl
Pralines: Leonie (moeder van Dani) via leonie120@hotmail.com
Spaatjes: Marlien (moeder van Nynke) via marlien.meijer07@gmail.com
Wij willen u vragen om uit de stamgroepapp van de Wafeltjes te stappen. Het is
raadzaam ook de kinderen uit de Wafeltjesgroepsapp te laten stappen. Dat bevordert de
groepsvorming in de nieuwe groepen. De andere groepen hebben geen groepsapp voor
de kinderen.
Ik vermeld graag dat als kinderen onderling toch een appgroep starten, wij als school
over de inhoud geen verantwoordelijkheid dragen.

Gymdagen
De gymdagen zijn in de nieuwe stampgroepen ook op maandag en donderdag.

Kennismakingsgesprekken voor ouders en nieuwe leerkracht
Zoals u begrijpt zijn wij hard bezig de groepen weer zo snel mogelijk in goede banen te
leiden. De focus ligt de komende weken op het leren kennen van uw kind en het
opbouwen van nieuwe vertrouwensbanden.
Op korte termijn ontvangt u van ons meer informatie over hoe eventuele
kennismakingsmomenten eruit gaan zien. Mocht de groepsleerkracht al eerder reden
zien tot een uitgebreidere kennismaking, dan nemen zij zelf contact met u op.

Uiteraard lezen wij mee wat er besproken is in de afgelopen oudergesprekken met Bram.
Eventuele afspraken proberen wij zo spoedig mogelijk op te pakken.
Luizen in de bouw
Ze zijn er weer. Wilt u zelf uw kind controleren en indien nodig behandelen? Vanwege de
coronamaatregelen kunnen wij uw kind niet controleren.

Waar zijn we vakinhoudelijk mee bezig?
Groep 6 maakt een start met nieuwe materie. Tot dusver was het meeste herhaling,
maar nu starten ze met breuken en verhoudingen. Ook leren zij nieuwe regels rondom
de (werkwoord)spelling.
Groep 5 is vooral bezig met herhaling. Oefenen jullie thuis nog steeds de klokken en
tafels?
Het project helden is afgesloten, maar we naderen het project de “Gouden eeuw (?!)".

Toetsen topografie
U heeft eerder van ons een rooster ontvangen met daarin de topotoetsen voor groep 6.
Wij hebben binnen de bouw besloten toets 2 en toets 3 te laten vervallen. Wij
behandelen de stof wel en het staat u vrij deze thuis ook te oefenen. Wij nemen de
toetsen niet als zodanig af. Uiteraard bespreken we de thema’s wel, zodat wij de
gestelde doelen bereiken met de kinderen.

Op zoek naar...
Wij zijn opzoek naar ouders die een baan hebben binnen de “waterwereld". Kent u of
bent u werkzaam bij een bedrijf dat te maken heeft met dijken, polders, molens,… Zou u
dan contact willen opnemen met youri.gorissen@zevensprong-amsterdam.nl ? Het grote
schoolproject vindt pas in 2021 plaats.

Rekentoetsen Wafeltjes
We hebben gezien dat de laatste rekentoetsen door Bram nog niet zijn nagekeken en
ingevoerd. Wij zullen dit komende maand oppakken. U hoeft hiervoor niet meer te
mailen.

Foto’s
We begrijpen de wens op (meer) beeldmateriaal, zeker gezien de veranderingen. Op de
website vindt u wekelijks een update uit de bouw. We onderzoeken de mogelijkheid om
meer foto’s binnen de stamgroepapp met jullie te delen. U hoort hier later meer over.

We zijn er voor elkaar

We staan de komende twee weken van 8.15-8.30 en van 14.30-14.45 buiten. Zoek ons
gerust op om kennis te maken of om even snel iets te bespreken, indien u die behoefte
heeft.

Wij zijn vol enthousiasme met de kinderen gestart en doen ons uiterste best. Wij zijn
moe, maar gaan voldaan ons weekend in. Bedankt voor jullie (eerste) vertrouwen. Wij
hopen deze te mogen blijven voelen. Het zijn spannende tijden, ook voor ons.

Fijn weekend.
Met vriendelijke groet,
Christine, Soumaya, Yvet, Rosa en Youri

