Beste ouders,
Na een sportieve week met een oranje gekleurde sportdag hebben we vandaag
de week rustig geëindigd. We maken ons klaar voor de laatste sprint tot het
einde van het jaar. Daarover leest u meer in deze brief.

Portfolio
Nog een laatste oproep om de portfolio's, met inhoud, weer mee naar school te
geven. Vanaf volgende week gaan de leerkrachten samen met de kinderen de
portfolio's vullen.

Zomerschool
In de bijlage treft u meer informatie aan over het volgen van een zomerschool
voor kinderen. Alle vragen en/of aanmeldingen voor de zomerschool gaan via de
organisatie zelf. Wij spelen daar als school geen rol in.

HALT op school
Woensdag 16 juni zal HALT bij ons in de bouw voorlichtingen komen geven over
het gebruik (en misbruik) van Sociale Media. Hieronder leest u de insteek van
deze voorlichting, zodat u ook thuis verder hierover in gesprek kunt met uw
kind(eren).
Tijdens onze lessen praten we met kinderen over wat zij doen online en geven
we tips voor ‘veilig internetten’. De lessen zijn op maat en aangepast aan het
niveau van de groep. Afhankelijk van wat er speelt in de klas kan er dieper op
een specifiek thema worden ingegaan, zoals: Whatsapp-gebruik, digipesten,
hacking of sexting. Vooral jongeren hebben niet altijd door waar hun digitale
acties toe kunnen leiden. Soms lijkt iets onschuldig, maar heeft het grote
gevolgen en kan het zelfs strafbaar zijn. Met de leerlingen onderzoeken we aan
de hand van echte casussen wanneer een grens wordt overschreden.
Naast de voorlichting vanuit het HALT, staat Mediawijsheid ook op ons
meerjarenplan en wordt er ook vanuit de cultuurcoördinatoren nagedacht over
het integreren van deze vaardigheden in de huidige projecten.
Ook voor u blijft het belangrijk regelmatig met uw kind(eren) in gesprek te
blijven over de gevaren en het gebruik van Sociale Media. In deze link staan 6
tips om u daarmee op weg te helpen:
https://mentaalbeter.nl/artikelen/kinderen-en-social-media-zes-handige-tipsom-ze-bewust-ermee-om-te-leren-gaan/
Uw kind heeft ook een informatieblad voor ouders meegekregen vandaag.

Start toetsperiode 2

Vanaf maandag start de tweede toetsperiode. We nemen de volgende toetsen
af: Diacijfer (rekenen), Diaspel (spelling), Diatekst (begrijpend lezen), Diawoord
(woordenschat), AVI en DMT (technisch lezen). Voor de Diaspel (en Diatekst) is
het belangrijk dat de kinderen oortjes meenemen, zodat ze geluid vanaf de
computer kunnen afspelen. Geeft u ze deze maandag weer mee?
De scores worden weer, zodra ze verwerkt zijn door DIA, in het ouderportaal
zichtbaar gemaakt. Wij geven later ook nog een papieren uitdraai mee, waarop
de groei t.o.v. de vorige meting zichtbaar wordt.

Hulpouders kamp volgend schooljaar
Nog een laatste oproep aan de ouders van kinderen uit onze huidige groep 5.
Wij hebben slechts 4 aanmeldingen binnen. Dat is te weinig. Mocht u nog
kunnen helpen op één van de volgende dagen, kunt u mailen naar
youri.gorissen@zevensprong-amsterdam.nl:
Maandag 30 augustus
Dinsdag 31 augustus
Woensdag 1 september
Donderdag 2 september
Bij te weinig aanmeldingen, gaan we ouders uit de huidige groep 4 (volgend jaar
groep 5) vragen of ze willen helpen.

Schooltuinen, kerndoelen worden aangeboden
Vanwege het annuleren van de schooltuinen, hebben we een alternatieve draai
gegeven aan het natuuronderwijs in bouw 5-6. Zo trekken wij komende weken
voor 3 buitenlessen met kinderen de parken rondom school in om ons te
verdiepen in de diversiteit aan flora en fauna. Ook de kerndoelen rondom het
zorgdragen voor de natuur hebben we tot uitvoering gebracht; we zijn gestart
met het zaaien van onze eigen moestuintjes en zullen komende week ook een
bak met bloemen zaaien. We hopen dit jaar ook een deel van het oogstproces
(van de bloemen) te kunnen uitvoeren.

Cultuuraanbod
Omdat de theaters nog niet allemaal open kunnen en wij met een grote groep
kinderen zitten, zijn dit jaar de meeste voorstellingen/musea bezoeken
geannuleerd. We hopen dat de culturele sector ook weer snel helemaal open kan
en we volgend jaar weer erop uit kunnen met de kinderen. Toch hebben we
intern aandacht besteed aan het belang en de kunst van cultuur in en rondom
Amsterdam. Zo zijn er dit jaar 3 voorstellingen in gekocht om in de groepen toch
een voorstelling te kunnen zien, zijn de muzieklessen voor de laatste periode
verrijkt met nog meer verschillende culturen en duurt de muziekles ook langer.

Volgend jaar staat ook een deel van het alternatieve kamp van 5-6 in het kader
van cultuur. Denk dan aan dans, zang, muziekinstrumenten, theater,…

Hoe zit het met de lesstof?
We kunnen u geruststellen dat ondanks de lockdown we met de groepen 5-6 het
gehele reken-, spelling- en taalprogramma hebben kunnen aanbieden. Ook zijn
alle provincies m.b.t. de topografieleerlijn aan bod geweest en getoetst. Groep 5
loopt daar zelfs al in voor!
We kiezen ervoor om het laatste blok van rekenen (blok 9) niet aan te bieden,
omdat deze in de nieuwe bouw opnieuw in blok 1 aan de orde komt. De kinderen
missen hierdoor niks. We steken extra in op het betekenisvol rekenen: écht
meten, écht fotograferen, écht wegen, écht oppervlaktes tekenen en uitzetten,..
Zo hopen we de basis aan het eind van het jaar voor volgend jaar nog meer te
verstevigen.
We ontvingen ook geluiden dat wij niet alle tafels (in groep 5) zouden hebben
aangeboden. Gelukkig is dat wel zo; de tafels komen wekelijks terug in de
verwerkingsopgaven op de computer en worden ook actief 'getoetst' tijdens
leuke energizers tussen de lessen door. Natuurlijk kan het nooit kwaad om thuis
actief hiermee te blijven oefenen. Volgend jaar besteden we weer opnieuw
aandacht eraan en breiden we ook het spelgerichte automatiseringsmateriaal uit.

Fijn weekend!
Warme groet,
Christine, Soumaya, Rosa, Yvet en Youri

