
Beste ouders,

Na een heerlijke vakantie staan de groepsleerkrachten weer te popelen om met de 
kinderen de wereld om hen heen te ontdekken. De schoolwoonkamers zijn weer 
ingericht, met extra aandacht voor de verschillende leerstijlen. Het programma vol 
met groepsbonding activiteiten is gepland en voorbereid... Oftewel: laat de kinderen 
maar komen! We hebben er zin in! 

Bouwcollega's

We starten dit jaar weer met vier stamgroepen. Hieronder kunt u zien welke collega 
in welke groep staat. 

Pralines Ma, di, don, vr:
Soumaya & Carine 

Woe: 
Youri (invaller)

Soumaya.jebbar@zevensprong-
amsterdam.nl 

Carine.dekeizer@zevensprong-
amsterdam.nl

Spaatjes Ma, di, woe, don:
Rosa 

Vr:
Arjan

Rosa.beekman@zevensprong-
amsterdam.nl 

Pommekes Ma, di, vr:
Youri 

Woe, don:
Arjan

Youri.gorissen@zevensprong-
amsterdam.nl

Arjan.vreeke@zevensprong-
amsterdam.nl

Wafeltjes Ma, di, woe, don, vrij:
Marga 

Een aantal di:
Arjan 

Marga.vandelinde@zevensprong-
amsterdam.nl 

Startgesprekken

Jullie hebben een uitnodiging via Social Schools ontvangen om op maandag 23 
augustus kennis te komen maken met de leerkracht(en). Het 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. 

We hechten er heel veel waarde aan om alle kinderen te spreken. Zorgen jullie dat 
jullie zijn ingeschreven? 

Op maandag is er verder dus nog geen les. De eerste lesdag is op dinsdag 24 
augustus. 

Gym
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Wij gymmen op maandagen en donderdagen. Willen jullie ervoor zorgen dat de 
kinderen aankomende donderdag voor het eerst passende gymkleding en binnen 
schoenen meenemen? 

We verwachten niet dat het nodig is, maar mochten jullie je kind deodorant mee 
willen geven, dan kan dat. We vragen jullie dan om een roldeo mee te geven.

Jenaplan 

Afgelopen donderdag 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 vast 
wat vragen opleveren. Schroom niet om naar de groepsleerkracht te gaan met 
vragen.

Feestweek van 30 augustus t/m 3 september

Vanwege het nog steeds heersende Coronavirus heeft bouw 5-6 er vorig jaar voor 
gekozen het kamp een andere invulling te geven. Zo kunnen we de kinderen toch 
goed met elkaar laten kennismaken, zonder de veiligheid in gevaar te brengen. De 
kinderen slapen iedere dag dus gewoon thuis en de schooltijden zijn gewoon van 
kracht gedurende deze week. 

Wat gaan we doen? We hebben een programma gemaakt waarop we alle kinderen 
in hun kracht kunnen zetten. Op maandag zullen we per fiets een avontuurlijke dag 
tegemoet fietsen. Op dinsdag zijn we vooral binnen op school. We volgen dan vier 
workshops van echte professionals binnen de wereld van theater, dans, zang én 
drum. Voor de onderzoekers in de bouw wordt de woensdag fantastisch. We nemen 
ze mee in een dag vol techniek, proefjes én zinderende demonstraties. Het 
programma voor de donderdag verklappen we nog niet, maar er zal voldoende tijd 
zijn om even fijn met elkaar te spelen. We sluiten de week af met een weeksluiting, 
buiten. 

We nodigen jullie graag uit om te komen kijken naar de weeksluiting van de gehele 
bouw 5-6, buiten op het schoolplein op vrijdag 3 september. We starten om 13.15u.

Daarnaast vragen we jullie om de kinderen op maandag 30 augustus met de fiets 
naar school te laten komen. Zij hebben op deze dag ook passende handschoenen, 



met voldoende grip, nodig. Willen jullie ze deze ook meegeven?

Tot slot zorgen wij deze week af en toe voor wat lekkers, zodat het een echt feest 
wordt. We gaan ervanuit dat jullie de kinderen gewoon een 10-uurtje en een lunch 
meegeven. 

Allergieën

Bij de Pralines zit dit jaar een kind met een zeer ernstige notenallergie. We willen 
een veilige leeromgeving van alle kinderen bieden en dus vragen we jullie om hier 
rekening mee te houden. We vragen jullie dan ook om de Pralines geen pindakaas 
of noten mee te geven naar school. Mocht(en) er vragen zijn over of een product wel
of niet veilig genoeg is, kunt u dit altijd met de groepsleerkracht(en) overleggen. 

Ook in andere groepen zitten kinderen met allergieën. Mochten er vragen zijn over 
het kiezen van een traktatie staan de leerkrachten jullie graag te woord. Bedankt 
alvast! 

Fijn weekend! 

Warme groet,

Carine, Soumaya, Rosa, Arjan, Marga en Youri 


