Beste ouders,
Afgelopen twee weken werden we weer flink op de proef gesteld; jullie,
jullie kinderen en het team. Het zijn onrustige tijden en daarin is het
bewonderingswaardig hoe flexibel en begripvol wij allemaal met de
(steeds weer veranderende) situaties om blijven gaan. Ook in deze
nieuwsbrief staan weer veranderingen ten opzichte van eerdere
berichtgevingen, leest u mee?

31 maart: paasontbijt, prentenboekpresentatie, afscheid van
Marja en schooltuinen.
Zoals het kopje al doet voorspellen wordt 31 maart een hele drukke dag.
Wij hebben daarom alles nog eens op een rijtje gezet, kort en bondig.
Belangrijk is om te weten dat de schooltuinen niet doorgaan op 31 maart.
Ochtend: de kinderen vieren het paasontbijt. Zij zorgen zelf voor een
ontbijtje, bestek en eventueel mogen zij in pyjama komen. Wij zoeken
eitjes met ze (in de groep).
Tussen 10-11 uur: de kinderen worden uitgenodigd om het prentenboek
met het thema Samen in ontvangst te nemen. Zij worden dan kort
toegesproken door Marja, buiten op het schoolplein. Daarna zullen zij ook
hun afscheidscadeau aan Marja presenteren.

Schooltuinen na 31 maart
Wij hebben van de Schooltuinen begrepen dat er geen ouders mee
kunnen komen. Ook zij volgen de richtlijnen die zij meekrijgen van de
GGD. Na de meivakantie kunnen deze wellicht soepeler worden, tot die
tijd zal het zonder ouderbegeleiding moeten. Toch willen wij de ouders die
aangegeven hadden om mee te willen helpen bedanken.
Omdat wij intern met het logistieke probleem zitten dat de
achterblijvende groep 5 kinderen niet, cohort doorbroken, bij één
leerkracht ondergebracht kunnen worden, kunnen wij nog niet
garanderen dat na 31 maart de schooltuinen wel door kunnen gaan. We
zoeken hard naar een oplossing. Wij hopen jullie in de volgende
nieuwsbrief meer duidelijkheid te kunnen geven.

Portfoliogesprekken
De data voor de portfoliogesprekken zijn bekend én het inschrijven is al
gestart. De gesprekken vinden plaats van 12 april t/m 19 april. Het is de

bedoeling dat u via een google meet link inbelt. Wij zullen de gesprekken
klaarzetten in de google agenda van uw kind. Deze kunt u bereiken door
onderstaande stappen te volgen:
1. Klik op schoolwerk in het menu, boven in de Classroom.

2. Klik op de Google Agenda.

3. Klik in de agenda op de dag van de afspraak. U ziet dan het tijdstip
en de naam van uw kind staan. Klik daarop.

Ziet u niks staan? Dan kunt u het volgende even controleren:
-

Heeft u onder Mijn agenda's (linker kolom) de juiste Thuiswerken!
agenda aangeklikt?
o Voor de Pralines: Pralines Thuiswerken!

o Voor de Spaatjes: Spaatjes Thuiswerken!
o Voor de Pommekes: Pommekes Thuiswerken!

4. Klik op Deelnemen via Google Meet.

Uiteraard voeren we de gesprekken met en voor het kind. Het is handig
als het portfolio ook binnen handbereik ligt. Mochten jullie toelichtingen
willen op de DIA-resultaten, die jullie via het Ouderportaal kunnen inzien,
dan kunnen we daar ook op ingaan.
Indien tijdens het gesprek blijkt dat er meer zorgen zijn, dan plannen wij
een vervolggesprek met jullie.
Schoolfotograaf
Was jullie kind niet aanwezig op de dagen dat de schoolfotograaf op
school was, kan jullie kind op 7 april alsnog op de foto. Op deze dag komt
de fotograaf ook terug om alle Pommekes alsnog op de foto te zetten.
Spaatjes/Pralines: was jullie kind op 22 maart/23 maart dus niet op
school, kun je een mail sturen naar Bernadette
(administratie@zevensprong-amsterdam.nl). Dan kunnen we ervoor
zorgen dat jullie kind alsnog op de foto komt te staan op 7 april. Dank!

Warme groet,
Christine, Soumaya, Rosa, Yvet en Youri

