ZEVENKLAPPER-NIEUWSBRIEF

AGENDA
17 maart:
19 maart:
24 maart:
31 maart:
31 maart:
01
02
05
06
24

april:
april:
april:
april:
april:

Kloppers thuisschooldag
Portfolio’s gaan mee
Kuifjes thuisschooldag
Paasontbijt
Afscheid Marja Kuifjes

Studiedag kinderen vrij
Goede Vrijdag vrij
2e Paasdag vrij
Studiedag kinderen vrij
Start meivakantie (tot en met 9 mei)

NIEUWS SCHOOLLEIDING
Team
-Stagiaires: Er zijn stagiaires onder andere van de Pabo van
Hogeschool InHolland. Deze mensen zijn 1 dag, soms 2 dagen in
de week bij de Muishonden, de Spaatjes, de Pommekes, de
Denderleeuwen, de Dakhazen en de Samsons. Fijn dat zij bij ons
stage kunnen lopen.
-Dinsdag 30 maart start Ibrahim weer bij ons. We kennen hem
vanaf 2014, hij heeft destijds een langere periode bij ons
gewerkt als conciërge. Ibrahim is altijd op de achtergrond
betrokken geweest bij ons en heeft vaker ingevallen voor Harm.
Vooralsnog start hij twee dagen in de week op dinsdag en op
vrijdag.
-Romea werkt, met veel plezier, inmiddels drie ochtenden bij de
Samsons.

-Woonruimte gezocht. Bernadette van de administratie is op
zoek naar betaalbare, niet al te grote woonruimte, in of rond
Amsterdam. Heeft u een tip, neemt u dan contact op met
administratie@zevensprong-amsterdam.nl
-Helaas is Cynthia nog afwezig. Zij werkt haar uren vanuit huis
en is nog steeds betrokken bij de groep.
Contact positief getest persoon op corona
We hebben afgelopen week de eerste groep thuis gehad
vanwege een corona besmetting. Fijn dat we door de ouders al
geïnformeerd waren voordat de GGD met ons contact opnam.
Het was even schakelen voor ons en natuurlijk ook voor u als
ouders. Binnen een uur was de groep opgehaald en thuis. Het is
aan u als ouder of u uw kind laat testen.
Op dit moment worden er meerdere kinderen in de school getest.
Wanneer er in de groep van uw kind een besmetting is, wordt u
meteen geïnformeerd. De groep zal direct in quarantaine gaan.
Wij hopen op zo min mogelijk besmettingen zodat het onderwijs,
dat net stabiel is, door kan draaien. We vragen u nogmaals uw
kind thuis te houden bij verkoudheidsklachten. Is uw kind 24 uur
klachtenvrij dan mag het weer naar school.
Thuisonderwijs
Recent is voor de tweede keer een enquête gehouden over het
thuisonderwijs tijdens de corona - periode. Dank voor het
invullen van de evaluatie!
Naar aanleiding van de resultaten van de eerste enquête is er
hard gewerkt om aan te sluiten bij de verwachtingen en het
thuisonderwijs goed te organiseren. Vorige week hebben we in
de MR de eerste -algemene- resultaten besproken. Het beeld dat
hieruit naar voren komt is positief. Een mooi compliment naar
het team.

We bespreken de meer gedetailleerde opmerkingen van de
ouders met de bouwcoördinatoren en kijken wat daarmee kan
gebeuren.
Google
Afgelopen periode is er door het ministerie van Onderwijs een
brief gestuurd naar de Tweede Kamer over privacy risico’s met
betrekking tot Google Workspace for Education. Deze software
die de veel gebruikte programma’s als Google Classroom en
Google Meet bevat, wordt ook op onze school gebruikt. Uit het
rapport kwam naar voren dat Google meer gegevens verwerkt
dan bij de scholen bekend is. Dit betreffen gegevens over het
gebruik van hun programma’s, zogenaamde metadata en dus
geen gegevens over leerresultaten of – vorderingen. Via dit
bericht willen wij u informeren hoe wij hiermee omgaan.
G Suite for Education biedt veel voordelen voor scholen. Het
gebruik mag echter niet ten koste gaan van de privacy van onze
leerlingen en medewerkers. Ons schoolbestuur heeft beperkte
invloed op de voorwaarden van Google. Daarom werken we
nauw samen met de PO-raad en SIVON die hierover in gesprek
zijn met Google.
We vertrouwen erop dat er op korte termijn betere privacy
afspraken met Google gemaakt kunnen worden, onder druk van
het besluit dat de Autoriteit Persoonsgegevens momenteel aan
het voorbereiden is. Wij wachten de uitkomsten van dit traject
af. Op dit moment is er geen reden om onze werkwijze aan te
passen, mocht hier verandering in komen dan stellen wij u hier
direct van op de hoogte.
Onze ogen zijn gericht op het veilig gebruik van digitale tools.
Apps brengen veel voordelen met zich mee, maar het neemt niet
weg dat we kritisch moeten blijven kijken naar welke informatie

we delen met deze partijen en hoe onze gegevens beschermd
zijn om dit op een veilige manier te kunnen blijven doen. Hierbij
wordt veel data verwerkt van leerlingen en dat vergt extra
bescherming vanwege de kwetsbaarheid van deze doelgroep.
Wilt u meer over dit onderwerp weten, volg dan de link naar
Kennisnet en de verklaring van Google. Ook kunt u de
kamerbrief van Arie Slob hier nalezen.
NIEUWS ONDERSTEUNINGSTEAM
Vrijdag 19 maart gaat het nieuwe, aangepaste portfolio mee
voor. We steken nu meer in op de essenties van het
Jenaplanonderwijs. Hierbij is reflecteren belangrijk. Het doel is
om kinderen zelf te laten reflecteren op hun werk. In het
portfolio vindt u de uitleg, de opzet en een overzicht van de
jenaplanessenties. Veel leesplezier.
U ontvangt volgende week een uitnodiging voor een digitaal 10minutengesprek. Deze vinden plaats in week 15.

NIEUWS CULTUURCOÖRDINATOR
Over een paar weken verschijnt het vijfde prentenboek van onze
school in samenwerking met Stichting Taalvorming. Ik zou dat
niet in mijn eentje kunnen is de titel. Eerder maakten we
boeken over `onschuldige’ onderwerpen als water, vuur, het
leven op school en Laika, over het hondje in de ruimte. Maar dit
jaar raasde er een virus over de wereld en zag alles er heel
anders uit. We moesten we het wel hebben over dingen die je
samendoet - of juist niet samendoet. Gesprekstof te over.

Alle kinderen van de Zevensprong hebben wekenlang verteld,
gefilosofeerd, getekend en geschreven over dingen die je samen
kunt doen of liever alleen. In dit boek staat een selectie van alle
verhalen en tekeningen. En omdat taalvorming over het plezier
van vertellen en uitwisselen gaat, hebben we er ook een spel van
gemaakt. Daarmee kunnen jullie elkaar sterke verhalen
vertellen.
Jullie horen binnenkort hoe je aan het boek komt...

Vorig jaar moesten we het grote schoolproject Hansje Brinker
afbreken omdat we na een vliegende start in quarantaine gingen.
Dit jaar hebben we gekozen voor hetzelfde project, omdat we zo
veel hadden voorbereid. Maar met de activiteiten die we ieder
jaar doen om de kinderen echt mee te nemen, een voorstelling,
workshops, naar het museum en een grote Parade als afsluiting–
dat zit er niet in dit jaar. Daarom noemen we het project
`Hansje Brinker light'.
Desondanks wordt er in alle bouwen heel wat onderzocht,
gemaakt en geleerd over Nederland en het water. We willen
jullie, ouders, daar graag een beetje van laten meegenieten en
daarom maken we een filmpje als `Parade light'. Dat filmpje
mag u over een paar weken via Social Schools verwachten.

