
Informatie stamgroepen 7/8

Mochten er vragen zijn; mail gerust
de groepsleerkracht. We blijven
graag in contact met jullie!



Wie werken er in 
de bovenbouw 7-8

BO1 – Belgen
Arjan en Eelco

BO2 – Reuzenkwakkels
Carine en Eelco

BO3 – Muishonden
Nico en Nicky

BO4 – Maneblussers
Cindy en Guido

Stagiaire
Zineb



Het ondersteuningsteam
Wie zijn wij?

Nicky Coelewij (Passend onderwijs)

Charlotte van Gellekom (Motoriek)

Carine de Keizer (Meer-en hoogbegaafdheid)

Paula Menger (Rekenspecialist/ intern begeleider onder-en middenbouw)

Eefje Nijssen (Leesspecialist/ intern begeleider bovenbouw)

Wat doen wij?

• Remedial teaching op het gebied van:

- lezen
- rekenen
- meer- en hoogbegaafdheid
- motoriek

• Passend onderwijs is gericht onder meer op

- gedrag en taakaanpak

OKT – Miriam warringa-Dogan



https://youtu.be/ahj9TBCiI9cJenaplan 

Onderwijs in 

beeld.



Contact houden
• We houden contact via Social Schools. Mocht u hier geen

werkzaam account van hebben, mail dan naar
administratie@zevensprong-amsterdam.nl. 

• De komende periode ontvangt u wekelijks een weekupdate.
– Op https://zevensprong-amsterdam.nl/groepen/groepen-7-8/ vindt u de 

brieven zodat u op de hoogte kunt blijven van waar de kinderen mee 
bezig zijn.

• Daarnaast blijven we contact houden via de Zevenklapper.

• Het ouderportaal van Parnassys gaat in september open. Hier 
kunt u uw privacy-voorkeuren aangeven en toetsresultaten, 
absenties en verslagen van oudergesprekken inzien.

• Wist u dat we na schooltijd ook mee naar buiten lopen?

We staan jullie dan ook graag te woord.

mailto:administratie@zevensprong-amsterdam.nl
https://zevensprong-amsterdam.nl/groepen/groepen-7-8/


Algemeen
• In januari mogen de kinderen hun portfoliomap mee 

naar school nemen.

• We beginnen graag op tijd. 
We verwachten alle kinderen dan ook om 8.30u in 
de groep. Dan kunnen we samen de dag starten.

• Kinderen mogen trakteren wanneer zij hun verjaardag
in de groep vieren. Stem met 
de groepsleerkracht af wanneer de verjaardag gevierd
kan worden. Voorlopig moeten traktaties voorverpakt
zijn. Denk aan sultana’s, liga’s of een zakje popcorn.

• Kinderen in 7-8 worden verwacht bij de 
oudergesprekken.



• Engels: Little Acorns

• Kringen: nieuwskring, spreekbeurt, gr 7 boekenkring, gr 8 
schrijverskring

• Projecten en cursussen

• Muziek

• Verkeer

• Weekplan / dagplan / agenda

• Topklassers / PPT / masterclass / DWS

• Wo 9 december 14.00 uur informatiemiddag voortgezet 
onderwijs voor ouders groep 8 (onder voorbehoud)

Programma 7-8



Wereldoriëntatie
het hart van ons onderwijs

Projecten

• Samenleven

• Mijn leven

• Maken en gebruiken

• Hansje Brinker (schoolbreed)

Geschiedeniscursussen

• Egypte

• Koloniaal tijdperk

• Tweede Wereldoorlog



Weekplan bovenbouw

In de bovenbouw werkt de groep met een weekplan. 
Kinderen in groep 7 plannen hun werk op het weekplan. In 
groep 8 plannen ze zelf het weekplan in hun eigen agenda.

Zie voorbeeld op de volgende slide.





• Doelenkaart 
• Foutenanalyse 

• Taalmaatje
• Categorie per week
• Dictee

• Controledictee 
• Teksten, taalronde 

en tekstbespreking

Taalonderwijs



Vieringen

Vanwege corona voorlopig nog geen vieringen voor
ouders. Hieronder staat hoe het er normaliter uit zou
zien. Zodra we weer samen met jullie kunnen vieren
in de aula, horen jullie dat van ons

• Weekopening, 1x per jaar, start om 09.00
• Weeksluitingen starten in november (ronde 1 start 

om 12.40 , ronde 2 start om 13.30)
• Publiek komt voor de gehele viering.
• Banken zijn er voor de kinderen, stoelen voor de 

ouders.



Regels en afspraken

• Gezond 10-uurtje en lunch.

• Gezonde, voorverpakte traktaties. Ook voor de 
groepsleerkracht.

• 08.15 schooldeuren open, 

08.30 begin van de les.

• Geen telefoon in de school.

• Geen skeelers, skateboard, stepjes etc.



Themafeest – voorjaar 2021



Certificaten groep 8

• Presentatie 
• Portfolio

• Foto’s groep 1 t/m 8



Afscheid groep 8

• Eigen productie

(Onder voorbehoud van 
coronamaatregelen.)



Kamp 2020-2021

Dit jaar een alternatief kamp ivm 
Corona. We slapen een nachtje op 
school en maken er twee 
onvergetelijke dagen van!



Inzet ouders
• groepsouders

• luizenhulp

• afscheid groep 8

• verkeer

• cursussen/projecten

• uitstapjes

• weekopening

• schoonmaken voor vakanties

In verband met corona kunnen jullie, helaas, 
de school nog niet in. Inschrijven gebeurt voorlopig dus

via de mail. 

kunt wel!" 



We doen het nog steeds samen. Juist nu. Neem dus gerust

contact met ons op als er vragen zijn rondom de

ontwikkelingen van uw kind. We lopen daarnaast ook iedere

dag mee naar buiten. Spreek ons dan ook gerust aan.

cindy.herscheid@zevensprong-amsterdam.nl

guido.schmitz@zevensprong-amsterdam.nl

arjan.vreeke@zevensprong-amsterdam.nl

eelco.zwart@zevensprong-amsterdam.nl

carine.dekeizer@zevensprong-amsterdam.nl

nicky.coelewij@zevensprong-amsterdam.nl

nico.driessen@zevensprong-amsterdam.nl

Administratie@zevensprong-amsterdam.nl

mailto:Yvet.vos@zevensprong-amsterdam.nl
mailto:Rosa.beekman@zevensprong-amsterdam.nl
mailto:Christine.bijvanck@zevensprong-amsterdam.nl
mailto:Bram.methorst@zevensprong-amsterdam.nl
mailto:Soumaya.jebbar@zevensprong-amsterdam.nl
mailto:Youri.gorissen@zevensprong-amsterdam.nl
mailto:Administratie@zevensprong-amsterdam.nl


We kijken uit naar een leuk schooljaar!


