
Amsterdam, 20 augustus 2021

Beste ouders,

We hopen dat jullie een fijne vakantie hebben gehad. Met veel enthousiasme is het team
afgelopen dagen bezig geweest om de groepen en de school in orde te maken. Langs 
deze weg willen wij u graag informeren over het één en ander.

Startgesprekken 
Aanstaande maandag 23 augustus ontvangen wij u, met uw kind, voor de 
startgesprekken. U kunt nog inschrijven tot en met zondag 22 augustus. 
Het is voor kinderen heel fijn om de eerste dag na de vakantie, samen met de ouders, 
op een informele manier in gesprek te gaan met de groepsleerkracht(en). De gesprekken
zullen in principe binnen plaatsvinden. 

Maandag is dus geen lesdag. De lessen starten op dinsdag 24 augustus.

Jenaplan 
Afgelopen donderdag zijn we gestart met een studiedag over jenaplanonderwijs. Dit 
schooljaar ligt de nadruk nog meer op zelfstandig werken, reflectie en feedback 
gedurende de dag. We krijgen een vaste kring en de kinderen hebben geen vaste 
werkplek meer. Zij kunnen kiezen waar ze zitten en welke houding het beste past bij de 
opdracht. We gaan met de kinderen in gesprek wat zij nodig hebben. Dit zal best even 
wennen zijn. Het zal vast vragen opleveren. Schroom niet om hierover naar de 
groepsleerkracht te gaan.

Personeel  
Dit jaar verwelkomen wij drie nieuwe collega's. Ine in de bovenbouw 7-8 en Cathérine en
Jannie in de onderbouw 1-2. 
In verband met het re-integreren van één van onze bovenbouwcollega's moeten we 
tijdelijk intern schuiven. De ouders en kinderen van de betreffende groepen zijn hierover
apart geïnformeerd.

Woonruimte gezocht
Voor onze nieuwe collega Jannie zoeken we woonruimte in Amsterdam of omstreken. 
Heeft u een idee, tijdelijk of een vaste woonplek beschikbaar, we horen het graag!

Looproute voor kinderen bij binnenkomst
De onderbouwkinderen, groep 1 en 2, komen via de achter- en zijkant de school in. De 
Dakhazen gaan via de kleuteringang aan de zijkant van de school. De Schanullekes, de 
Samsons en de Denderleeuwen komen door de hekken bij de tuintjes. De ouders blijven 
achter de heg.
Voorlopig blijven we gebruik maken van de diverse in- en uitgangen. De ouders gaan, 
net als voor de vakantie, vooralsnog niet mee naar binnen.

De middenbouwkinderen van de Duveltjes en de Reppers, groep 3 en 4, komen door de 
tuintjes, aan de kant van de Duveltjes bij het fietspad. De ouders blijven achter de heg. 
Zij kunnen meelopen tot de hoogte van de groepen. De Kloppers en de Kuifjes komen 
door de hoofdingang.

Alle bovenbouwkinderen van 5-8 komen ook via de hoofdingang naar binnen.

Communicatie
Net als voorgaande jaren gebruiken wij Social Schools als communicatiemiddel. Heeft u 
nog geen account, meldt u zich dan zo spoedig mogelijk aan. Bent u uw inlogcode kwijt, 
stuurt u dan een mail aan: administratie@zevensprong-amsterdam.nl Voor de 
mailadressen van alle teamleden, verwijzen we u naar de website.

mailto:administratie@zevensprong-amsterdam.nl


Stamgroepavonden
U ontvangt binnenkort informatie hoe we de stamgroepavonden gaan organiseren. 

Gegevens up to date!
We vragen u om ervoor te zorgen dat al uw gegevens in ParnasSys correct zijn en deze 
zo nodig aan te passen. Aangezien de bovenbouwgroepen al snel op kamp gaan of 
activiteiten buiten school doen, is het erg belangrijk dat u eventuele wijzigingen zo 
spoedig mogelijk maakt. 

Tussenschoolse opvang
Ook dit schooljaar wordt de pauze van de kinderen begeleid door een vaste groep ouders
en de groepsleerkrachten. Heeft u interesse, dan kunt u zich aanmelden bij Bernadette. 
Wij zoeken altijd mensen die kunnen invallen. De pauze is van 11.45 uur – 12.45 uur. U 
ontvangt hiervoor een vergoeding van 10 euro per keer.

Op tijd beginnen
Wij vinden het erg belangrijk dat alle kinderen de dagopening mee maken. Zorgt u dat u 
op tijd op school bent? Voor uw kind en voor ons! De deuren gaan om 8.15 uur open. De
groepsleerkrachten zijn in de groep.

Gezonde traktaties
We vragen u om te overleggen met de groepsleerkracht welke traktatie uw kind gaat 
uitdelen. Voorlopig mogen er alleen nog voorverpakte traktaties uitgedeeld worden. De 
groepsleerkrachten zullen met de kinderen bespreken wat er allemaal mogelijk is.

Agenda
Alle items vindt u terug op de Social Schools agenda. Deze agenda kunt u in uw telefoon 
koppelen met uw eigen digitale agenda, zo bent u altijd op de hoogte van de activiteiten 
op school. Ook op de website vindt u belangrijke aankondigingen die u in uw eigen 
agenda kunt noteren.

Schoolkamp
Zoals u weet heeft de 5-6 dit jaar voor een andere invulling van het kamp gekozen. Zij 
hebben een alternatief programma waarover u via de bouwcoördinator reeds meer 
informatie ontvangen heeft. Voor bouw 7-8 staat het kamp wel gepland. De ouders 
ontvangen via Social Schools een poll om te inventariseren of u het veilig genoeg vindt 
om uw kind op kamp te laten gaan. We zullen na deze poll beslissen of en in welke vorm 
het kamp doorgaat. U hoort hier meer over van de bouwcoördinator.

Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben en wensen iedereen een heel prettig en 
gezond schooljaar.

Met vriendelijke groeten, 

Kitty en Ireen

Schoolleiding van Jenaplan Basisschool De Zevensprong.


