Beste ouders,
De eerste 1,5 week zit er weer op en volgende week is meteen weer een
2-daagse schoolweek, maar wat zetten de kinderen hun schouders er
weer onder. We zijn begonnen aan het natuur- en techniekproject. In de
gang een heuse vogelspeurtocht, middagen apparaten demonteren en zelf
een nieuwe uitvinding creëren. Vet! Dat willen jullie vast ook zien...

De gang staat vol met boeken over techniek, wetenschap en beestjes.
Deze boeken lezen wij tijdens het stillezen en het helpt me nog meer
vragen te stellen over de wereld om me heen. En zien jullie de techniek
van het diepte tekenen hangen bij de Spaatjes?

De vogelspeurtocht. We gebruiken determinatiekaarten en hebben een
echt ganzenei gezien. 2x zo groot als een kippenei; wauw!

Twee middagen lang hebben we ontdekt wat er in apparaten zitten. We
gebruikten schroevendraaiers, zagen, hamers en nog veel meer.

Mindmappen: welke dingen willen we gaan onderzoeken de komende
weken? Wij bepalen zelf onze doelen en de leerkrachten vullen ze zo aan,
zonder dat wij het weten, dat we steeds opnieuw worden uitgedaagd!

Gym
Op maandag en donderdag gymmen de kinderen weer. Bij goed weer
zoveel mogelijk buiten, maar bij slecht weer binnen. Willen jullie de
kinderen een setje gymkleren op deze dagen meegeven?
Ouderhulp kamp 21-22
Helaas hebben pas 3 ouders zich gemeld om te helpen met het
alternatieve kamp van volgend jaar. We hebben echt meer hulp nodig.
Kunt u ons via youri.gorissen@zevensprong-amsterdam.nl als nog laten
weten of en wanneer u kunt helpen in de week van 30 augustus t/m 3
september.
Portfolio
Wilt u de dunne portfoliomap, met inhoud, weer naar school meegeven?
Alvast bedankt.
Studiedagen
Komende maandag zijn wij vrij en op dinsdag en woensdag hebben wij
studiedagen. We zien de kinderen graag donderdag weer op school.

Warme groet en fijn weekend,
Christine, Soumaya, Yvet, Rosa en Yvet

