Beste ouders,
Deze week hebben de kinderen vooral "anders" gerekend; spelen met je
zichtveld, leren omgaan met schaduwen en het bepalen van de stand van
de zon, wegen en meten met verschillende maatbekers en weegschalen
én weer eens lekker spelen met spiegels. Uiteraard zijn we ook bezig
geweest met de laatste DIA-toetsen.
Interpretatie DIA-resultaten
De kinderen hebben de afgelopen weken de eindtoetsen van dit jaar
afgerond en de resultaten hiervan kunnen tijdens de portfoliogesprekken
besproken worden. Jullie krijgen ook een uitdraai mee zodat jullie de
groei van jullie kinderen kunnen blijven volgen.
Helaas kan de groei dit jaar een ietwat vertekend beeld geven. Dat komt
omdat de middentoetsen later in het jaar zijn afgenomen (in maart in
plaats van januari). De periode tussen de midden- en eindtoetsen is dus
ruim twee maanden korter geweest en dat is de reden dat de groei
kleiner kan zijn dan verwacht volgens de richtlijnen van de toets. We
gaan ervan uit dat we volgend jaar het gewone toetsrooster weer aan
kunnen houden.
In de bijlage vinden jullie een algemene toelichting op de resultaten.

Portfoliogesprekken
Jullie hebben een uitnodiging in Social Schools ontvangen voor de
portfoliogesprekken. Deze gesprekken voeren we, net als de
kennismakingsgesprekken aan het begin van het jaar, bij goed weer
buiten op het schoolplein. Bij slecht weer houden we ze binnen. De
looproute is dan als volgt: binnenkomen via de hoofdingang en de school
verlaten via de brandtrap aan de zijkant van het gebouw. We gaan echter
uit van heerlijk weer.
Wellicht ten overvloede, de gesprekken zijn met de kinderen. Zij zijn
diegene die het grootste gedeelte van het gesprek aan het woord zullen
zijn. Uiteraard is er ruimte voor vragen en/of toevoegingen vanuit jullie.
Maken jullie je zorgen om de ontwikkeling van jullie kind én willen jullie
dit liever zonder jullie kind bespreken met de leerkracht, mail dan voor
een aparte afspraak. Wij horen dan het liefst zo snel mogelijk van jullie.

Hulpouders voor de schoolbibliotheek gezocht

Mochten jullie willen helpen met het runnen en organiseren van onze
schoolbibliotheek; graag! Mail dan naar cultuur@zevensprongamsterdam.nl

Keuzecursus
Voor de keuzecursus van komende week zijn we opzoek naar oude
kranten. Als jullie thuis oude kranten hebben, willen jullie deze dan
meegeven?

De verjaardag van de leerkrachten
Komende woensdag vieren wij onze verjaardag met de kinderen in de
hele bouw. We starten de dag dan in de groep met de kinderen, maar
zullen ons daarna verplaatsen naar het Kasterleepark. Daar zetten we
spelletjes uit en is er kans om even te chillen met elkaar. Bij slecht weer
zullen we het gezellig maken in de groepen met leuke bordspellen. We
eindigen de dag gewoon op school.

Fijn weekend!
(Hele) warme groet,
Christine, Soumaya, Yvet, Rosa en Youri

