Beste ouders,
Even een kleine sfeerimpressie van ons Hansje Brinker project. De
kinderen zijn super enthousiast en werken aan hun eigen
onderzoeksvragen. Wist u dat op de site nog meer foto's staan? Hier is de
link: https://zevensprong-amsterdam.nl/ .

Bordje schooltuinen groep 6
Wilt u thuis een bordje met uw kind maken voor in zijn/haar eigen
tuintje? Borden die klaar zijn, mogen mee naar school. Hieronder ziet u
wat voorbeelden.

Hier vindt u ook een filmpje met uitleg: Naambordje schooltuinen
In de vorige nieuwsbrief stond een oproep aan jullie om te helpen
begeleiden. Vanuit de schooltuinen is er nog geen duidelijkheid of dit ook
daadwerkelijk kan. Mocht u kunnen helpen, horen we dat wel alvast
graag.

Luizen
Controleert u zelf uw kind even op luizen? Wij kunnen dat vanwege de
richtlijnen niet doen.

DIA toetsen
In het ouderportaal komen de scores van uw kind te staan. Hieronder
staat een korte, eerste, uitleg over hoe u de scores kunt interpreteren:

Vesten

Omdat wij veel ventileren, kan het soms wat fris zijn in de groepen. Het is
raadzaam om uw kind een vest mee te geven, dat voorlopig op school
kan blijven liggen.

Extra aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de
kinderen
In de vorige brief namen we jullie mee in de theorie over storming. Naast
het feit dat het groepsvormingsproces opnieuw in gang is gezet, door de
lock-down en voorjaarsvakantie, heeft de lock-down ook sociaalemotioneel gezien een impact op (een aantal) kinderen gehad. Ook de
huidige onzekere periode kan voor onrust zorgen.
In ons weekplan bouwen we dan ook bewust tijd in om extra te
investeren in het sociale & emotionele welzijn van de kinderen. Een
bijkomend gevolg kan zijn dat het af en toe drukker is in de groep, dan
dat de kinderen gewend zijn. Dat is volkomen normaal. Laten we de
kinderen deze periode gunnen en hen helpen deze gekke situatie te
doorstaan en verwerken. Uiteraard is het tijdens de toetsen muisstil
geweest.

Het was een fijne week met de kinderen. Fijn weekend!
Warme groet,
Christine, Soumaya, Yvet, Rosa en Youri

