Beste ouders,
Vakantie! Maar eerst nog wat informatie...
Techniekproject
Na de meivakantie starten we met het techniekproject. We zoeken
hiervoor nog oude (kapotte) apparaten. De kinderen gaan deze uit elkaar
halen en analyseren. Wie kan ons aan wat oude apparaten helpen? Na
afloop gaan ze bij het vuil.
Daarnaast zullen de kinderen veel aan de slag gaan met hamers,
schroevendraaiers, ed. Mocht u thuis gereedschap hebben liggen dat uw
kind mag gebruiken, graag! Voorzie deze dan van een naamsticker. We
zullen netjes met de materialen omgaan.
Alvast warmlopen, met uw kind? Hier zijn wat leuke tips:
https://www.nemosciencemuseum.nl/nl/onderwijs/primaironderwijs/leerkrachten/nemo-voor-thuisonderwijs/
Portfoliomappen
De komende twee weken staan ze natuurlijk nog thuis, maar daarna
willen we graag het portfolio, met de tabbladen en inhoud, terug naar
school krijgen. De kinderen gaan daarin actief hun werk van komende
maanden bewaren. Kunt u ons helpen deze mappen zsm terug op school
te krijgen, na de vakantie? Alvast dank.
Reminder: er zit ook een reflectieblad voor ouders in. Het is heel
waardevol als jullie dit blad ingevuld mee terug geven in het portfolio.
Kamp 2021-2022
Het alternatieve programma is bijna rond en wij zoeken ook ouders die
ons, vooral in de buitenlucht, kunnen helpen met de begeleiding. Ouders
van kinderen uit onze huidige groep 5 kunnen via
youri.gorissen@zevensprong-amsterdam.nl kenbaar maken of ze en
wanneer ze kunnen helpen. Vermeld even van welk kind u de ouder bent.
Op deze manier zorgen we ervoor dat we ouders uit alle groepen kunnen
laten meehelpen. Het alternatieve kamp is in de week van 30 augustus
t/m 3 september.
Ouders die kenbaar hebben gemaakt te kunnen helpen, ontvangen later
dit jaar bericht van ons. Wij kiezen ervoor altijd de ouders van de oudste
kinderen voor de begeleiding mee te vragen. Vandaar dat deze oproep
niet geplaatst wordt bij de ouders van de huidige groep 4 kinderen.
Vrije dagen of studiedagen
13 en 14 mei zijn we vrij.

Het belang van lezen
Wilt u de kinderen eraan helpen herinneren dat het echt goed voor hun
ontwikkeling is om iedere dag in de vakantie even te lezen? Dat mogen
naast leuke boeken ook magazines, strips of digitale teksten of de
Kidsweek zijn. De Kidsweek is een leuke krant voor kinderen en goed om
begrijpend lezen mee te oefenen! Als het maar de leesvaardigheid van de
kinderen blijft trainen. Als spel is het natuurlijk altijd leuk, zoals de bingo
hieronder...

Gymlessen
Direct na de meivakantie, op maandag, hebben de kinderen weer
buitengym. Wilt u hier ook een setje kleding voor meegegeven? Ze
gymmen op maandag en op donderdag. Beide dagen doen ze dan buiten.

Geen nieuwsbrief na de meivakantie
Vanwege de korte week direct na de meivakantie zal er dan geen
nieuwsbrief uitgebracht worden. De week daarop kunt u weer op een
nieuwe brief rekenen.

Fijne vakantie.
Warme groet,
Christine, Soumaya, Rosa, Yvet en Youri

