ZEVENKLAPPER-NIEUWSBRIEF

Thuisonderwijs
Zoals u de afgelopen periode in de verschillende berichtgeving
heeft kunnen lezen, zitten we in zwaar weer. Er worden veel
collega's getest en het invalrooster moet dagelijks worden
aangepast. We houden de groepen waar dit speelt
vanzelfsprekend op de hoogte. We starten op 2 december met de
noodmaatregel: woensdag thuisonderwijs.

NIEUWS SCHOOLLEIDING
Team
-In de vier reguliere kleutergroepen zitten inmiddels voldoende
kinderen. Onze collega Mylène Boer start in januari met de
Bonbonnekes. De Bonbonnekes gaan 4 dagen naar school. Zij
zijn op woensdag vrij.
-Begin van de maand hebben we afscheid genomen van Bram
van de Wafeltjes. Deze groep is verdeeld onder de overige drie
5-6 groepen. Kinderen en groepsleerkrachten zijn blij en
tevreden met deze oplossing.
-Romea van de onderbouw is gestart met haar re-integratie.
Daar zijn we heel blij mee.
-Na de Kerstvakantie start er een nieuwe collega. Lidewij is een
zij-instromer die in mei aan de Pabo start. Ze wordt ingewerkt in
de middenbouw.

Kerstdiner
We hebben het kerstdiner gepland op donderdag 17 december
en we hopen van harte dat dit door kan gaan. We houden de
ontwikkelingen goed in de gaten en bepalen vlak van tevoren of
dit daadwerkelijk kan.

Woonruimte gezocht
Bernadette van de administratie heeft haar woonboot verkocht.
Willie Water gaat de Ringvaart verlaten. Bernadette is op zoek
naar nieuwe woonruimte, in of rond Amsterdam. Heeft u een tip,
neemt dan contact op met administratie@zevensprongamsterdam.nl
Contact positief getest persoon op Corona
Wanneer uw kind met een positief getest persoon in contact is
geweest, brengen we u op de hoogte. Dit is dus in het geval van
contact met een kind of leerkracht met Covid-19.

Traktaties
Dank voor alle gezonde, apart verpakte traktaties. We
produceren in tijde van deze crisis met z’n allen flink meer
plastic. Daarom vragen wij u om geen plastic speeltjes aan de
traktaties toe te voegen.
Studiedag 4 januari
Maandag na de Kerstvakantie staat de studiedag in het teken
van de portfolio’s. In de bovenbouw wordt er in breed comité het
definitieve advies voor de kinderen van groep 8 besproken.
NIEUWS ONDERSTEUNINGSTEAM
Pittige Plus Torens (meer- en hoogbegaafdheid)
De kinderen zijn enthousiast gestart met de projecten van de
Pittige Plus Torens. Er zijn al prachtige mandala's gemaakt, er
worden bruggen van spaghetti gebouwd en kristallen groeien in
een glazen pot. Iedere dinsdagochtend starten we met het
spelen van een Smart Game waarna we met elkaar nadenken
over een raadsel of vraag. Vervolgens kunnen de kinderen aan
de slag met de projecten.
Vanaf 19 januari gaan we van start met een masterclass. De
kinderen krijgen ongeveer vier lessen (4 x 1,5 uur) waarin zij

gaan leren over één specifiek onderwerp. Zo hebben we al eens
een masterclass programmeren, sterrenkunde en mindfulness
gehad. We zijn nog opzoek naar een ouder die het leuk zou
vinden om een masterclass te geven aan de twee groepen
kinderen die deelnemen aan de PPT op dinsdagochtend (08.30
uur -11.45 uur). Heeft u een leuk idee, een bijzondere baan,
interessante hobby of kunt u op een andere manier iets
bijdragen?
Mail dan gerust naar: carine.dekeizer@zevensprongamsterdam.nl
KIES

KIES biedt Kinderen In Een Scheiding de kans om in een veilige
omgeving te vertellen over wat zij meemaken nu hun ouders uit
elkaar zijn. KIES helpt kinderen om te leren kiezen voor henzelf,
de scheiding is hen immers overkomen. KIES geeft kinderen een
eigen ruimte en plek om in een veilige omgeving samen met
andere kinderen stil te staan bij alles wat de scheiding met zich
heeft meegebracht en wat ze misschien nog steeds meemaken.
KIES is geen therapie, het is coaching van kinderen. Het maakt
een kind sterker. Vaak hebben kinderen vragen, zorgen en
wensen. Bij KIES kunnen kinderen ongestoord praten en
vertellen, zonder rekening hoeven te houden met de gevoelens
van hun ouders. Het (h)erkennen van gevoelens en soortgelijke
ervaringen bij hun groepsgenoten sterkt kinderen.
Kort of lang geleden uit elkaar? Dit maakt niet uit, KIES is een
laagdrempelige training voor alle kinderen die een scheiding van
hun ouders meegemaakt hebben, of op dit moment meemaken.
Na KIES hebben kinderen geleerd hun gedachten te verwoorden.
Ze kunnen beter vertellen waar ze zich zorgen over maken of

wat ze niet begrijpen. Kinderen en ouders kunnen hierdoor
werken aan voor hen best haalbare mogelijkheden.
Dinsdag 12 januari start de KIES training voor leerlingen van De
Zevensprong. Aanvang: 14.30u-16u. Kinderen van groep 3 t/m
groep 8 kunnen deelnemen. Het zijn 6-wekelijkse
bijeenkomsten. Maximaal 9 kinderen kunnen deelnemen aan
KIES. Inschrijven kan tot uiterlijk 10 december a.s. Er zijn geen
kosten aan verbonden. U kunt uw kind(eren) digitaal inschrijven
op kiesamsterdam.nl. Eveneens kunt u het deelnameformulier
opvragen bij Intern Begeleiders Eefje Nijssen of Paula Menger.
Voor inhoudelijke vragen kunt u zich richten tot KIES-coach
Saskia Klein (info@kiesamsterdam.nl). Het ondertekende
deelnameformulier kunt u mailen naar bovenstaand mailadres.
Op de website kiesamsterdam.nl is meer te lezen over KIES. Ook
kunt u op de homepagina van onze website een kort filmpje
bekijken waar kinderen vertellen over hun ervaringen van
deelname aan KIES in Amsterdam.
NIEUWS CULTUURCOÖRDINATOR
Krakeling en Mundus Quartet
Omdat de theaters en concertzalen de afgelopen weken dicht
waren vanwege de aangescherpte coronamaatregelen, konden
ook onze kinderen niet naar de Krakeling of naar het Bimhuis. De
creativiteit van de culturele sector is echter groot. Het Mundus
Quartet pakte zijn instrumenten op; het Bimhuis kwam met de
techniek en er werden 2 geweldige concerten gegeven in de
gymzaal van de Zevensprong voor de bovenbouw.
Jeugdtheater de Krakeling is verhuisd naar het Westergasterrein.
We verheugden ons enorm op een ritje met de cultuurbus voor
de voorstelling Wiedeedhet van De Bonte Hond. Het nieuwe
theater konden we helaas niet bezoeken en daarom werden de
klaslokalen omgebouwd tot theater. In 5-6 met een goed
functionerend kassabureau erbij waar je een kaartje kon kopen
voor de digitale voorstelling. Edwin, onze dramadocent van de
Krakeling, kwam de kaartjes scheuren en in de pauze op zoute
krakelingen trakteren.

Theedoeken
In september hebben de kinderen veel verteld, getekend en
geschreven over hoe we samen zijn, ook in tijden van corona.
Van de tekeningen hebben we theedoeken laten drukken die
jullie konden bestellen. Het zijn prachtige kunstwerkjes
geworden met een tekening en de naam van ieder kind.
Komende week worden de theedoeken aan de kinderen
meegegeven.
Met de opbrengst van deze actie betalen we een klein deel van
het prentenboek dat op dit moment geredigeerd wordt. Op deze
manier houden we het prentenboek, dat jullie straks kunnen
kopen, betaalbaar. Wordt vervolgd....

