
 

 

Weekbrief groep 7/8 
Vrijdag 20 augustus 

 

 

Beste ouders, 

Yes! We hebben er weer zin in alle kinderen en ouders te zien en het schooljaar 

te starten. De schoolwoonkamers zijn weer ingericht. Onze groepsruimte is er nu 

nog meer op gericht om iedereen van een fijne en passende werkplek te 

voorzien en tegemoet te komen aan de verschillende leerstijlen van de kinderen. 

Het programma voor de eerste weken zit vol met lessen en opdrachten die de 

groep zullen binden, omdat de groepsvorming in deze eerste weken onwijs 

belangrijk is! 

 

Bouwcollega's 

We starten dit jaar weer met vier stamgroepen. Hieronder kunt u zien welke 

collega in welke groep staat. Het heeft onze voorkeur dat we vooral veel 

persoonlijk contact hebben. Dus loop ook gerust langs bij vragen. Via Social 

Schools kunt u een bericht sturen aan de groepsleerkrachten. 

Belgen Ma t/m vrij  
Ine 

ine.lecompte@zevensprong-
amsterdam.nl  

 

Reuzenkwakkels Ma, woe, do vrij 
Christine Bijvanck 

 
Di 

Eelco Zwart 

christine.bijvanck@zevensprong-
amsterdam.nl  

 
eelco.zwart@zevensprong-

amsterdam.nl  

Muishonden Ma t/m woe 

Nico Driessen 

Nico.driessen@zevensprong-

amsterdam.nl 
 

nicky.coelewij@zevensprong-
amsterdam.nl 

 

Maneblussers Ma t/m do  

Guido Schmitz 
 

Do & vrij  
Cindy Herscheid 

guido.schmitz@zevensprong-

amsterdam.nl  
 

cindy.herscheid@zevensprong-
amsterdam.nl 

 

Bouwco Cindy Herscheid 

(woe ambulant) 

cindy.herscheid@zevensprong-

amsterdam.nl 
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Startgesprekken 

Maandag starten we met de startgesprekken en is er dus geen gewone les. Via 

Social Schools hebben jullie een uitnodiging ontvangen en ingetekend. 

Dit informele gesprek heeft als doel om het kind, de ouder en de 

groepsleerkracht kennis te laten maken met elkaar. De gesprekken zijn in de 

groepslokalen en jullie kunnen daarvoor gewoon de hoofdingang gebruiken. De 

kinderen komen mee met het gesprek. Vergeten ze de gele ballon niet? 

We vinden het heel belangrijk om alle kinderen te spreken. Zorgen jullie dat 

jullie zijn ingeschreven? De eerste lesdag is op dinsdag 24 augustus. 

Gym 

Groep 7/8 gymt op dinsdag en vrijdag. We starten meteen aanstaande dinsdag, 

dus de kinderen moeten die dag passende gymkleding en binnen schoenen 

meenemen 

Als jullie kind deodorant mee wil nemen, dan kan dat natuurlijk. We vragen dan 

wel om een roldeo. 

Jenaplan 

Gisteren is het gehele team 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. Dit zal best even wennen zijn. Het zal misschien 

in dit nieuwe proces wat vragen opleveren. Schroom niet om naar de 

groepsleerkracht te gaan met vragen. 

Kamp  

Voor groep 7/8 staat de accommodatie nog geboekt. Zij hebben aangegeven dat 

op kamp komen met groep 7/8 in principe kan, maar dat zij het ook begrijpen 

als we het niet willen of niet verantwoord vinden. De groepen zijn klein, dus dat 

is fijn. De accommodatie is echter qua ventilatie niet optimaal.  

We willen als groepsleerkrachten en schoolleiding deze week de knoop 

doorhakken. We hechten erg veel waarde aan hoe u erover denkt. Uiteraard 

zullen we op de locatie de richtlijnen volgen en volwassenen vragen zich te 

testen voordat we gaan. Om een idee te krijgen hoe u hier als ouder in staat, 

zien jullie bij deze weekbrief een poll staan. Zouden jullie die deze vandaag of in 

het weekend in kunnen vullen? Dan kunnen we deze informatie mee nemen in 

onze besluitvorming. Alvast bedankt. 

Fijn weekend en tot maandag! 

Warme groet, 

Ine, Eelco, Christine, Nico, Nicky, Guido & Cindy 


