
 

 
 
 
 
 

Welkom bij ons op school! 
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Beste ouders,  

 
Gefeliciteerd, uw kind is vier jaar geworden en mag eindelijk naar school! In dit 

welkomstboekje vindt u de belangrijkste informatie over de dagelijkse gang van zaken op 
de Zevensprong. Hiermee hopen wij uw eerste vragen te beantwoorden. 

 

In dit boekje staat vooral praktische informatie. Op onze website vindt u, naast de 
schoolgids en algemene informatie over de school, ook meer actuele informatie zoals de 

Zevenklapper nieuwsbrief. Ook zult u gedurende het schooljaar actuele informatie 

ontvangen via Social Schools. Hiervoor kunt u zichzelf aanmelden via een inlogcode die u 
van ons ontvangt. 

 
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u contact opnemen met 

de groepsleerkracht van uw kind, of met de adjunct schoolleider, Ireen Visser. 

 
Wij wensen uw kind en u een mooie tijd toe op onze school! 

 
 

Met vriendelijke groet, 

 
Het team van De Zevensprong 
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Welkom op Jenaplan basisschool de Zevensprong 

Welke groep? 
Zodra bekend is in welke groep uw kind geplaatst zal worden en bij welke 

groepsleerkracht krijgt u hier bericht over via de mail. Op de Zevensprong 
hebben wij vier groepen 1-2 (de Schanullekes, de Dakhazen, de Samsons en de 

Denderleeuwen) en 1 instroomgroep, de Bonbonnekes (vanaf januari 2022). Bij 
het plaatsen van nieuwe kinderen houden wij rekening met het volgende: 

• Verdeling jongens en meisjes 
• Verdeling oudste en jongste kleuters 

• Onderwijsbehoeften 
• Broertjes of zusjes 

• Indien mogelijk: wensen van ouders 
 
De groepsleerkracht zal enkele weken voor uw kind vier wordt contact met u 

opnemen voor het maken van een kennismakingsafspraak. Deze afspraak vindt 
plaats voordat uw kind komt wennen en wij zullen u en uw kind dan een korte 

rondleiding geven door de groep en de kleutergang. Voor kinderen die vlak na de 
zomervakantie starten zal de kennismaking op de eerste dag na de 

zomervakantie zijn.  
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Wendagen tijdens de eerste week 

 
Zodra uw kind vier jaar is, komt uw kind eerst een week halve dagen wennen in 
de groep. Op die manier kan uw kind rustig kennismaken met de school. Op deze 

ochtenden geeft u uw kind fruit en iets te drinken (bij voorkeur water) mee. 
Welke dagen het zijn en hoe laat en waar u uw kind die dagen op kunt halen, 

gaat in overleg met de groepsleerkracht. Dit bespreken we tijdens het 
kennismakingsgesprek.  

 
 

Lestijden vanaf de tweede week 

 
  

Maandag: 8.30 - 14.30 uur 
Dinsdag:  8.30 – 14.30 

Woensdag: 8.30 – 12.30 
Donderdag: 8.30 – 14.30 

Vrijdag: 8.30 – 14.30 
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Brengen en halen 

 

In verband met de Corona maatregelen ziet het brengen en halen van de 
kinderen er anders uit dan wij gewend zijn.  

Onderbouwkinderen komen en gaan via de achter- en zijkant de school in. Wij 
verzoeken de ouders om buiten te blijven, aan de andere kant van het hek(je). 

Let op dat u afstand houdt van andere ouders. De Dakhazen gaan via de 
kleuteringang aan de zijkant van de school naar binnen. De Schanullekes, 

Samsons en Denderleeuwen komen door de tuintjes van hun lokaal naar binnen. 
De Bonbonnekes komen en gaan via de nooduitgang aan de zijkant van de 

school, naast het lokaal van de Bonbonnekes.   
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Vanaf 8.15 uur zijn de groepsleerkrachten bij de deur aanwezig om uw kind op 
te vangen. We willen echt om 8.30 uur beginnen. Zou u hier rekening mee willen 

houden en uw kind op tijd willen brengen? De kinderen hebben namelijk ook tijd 
nodig om hun jas en tas op te hangen. Op dezelfde manier als de kinderen 

gekomen zijn verlaten ze ook aan het einde van de dag het schoolgebouw weer. 
Groepsleerkrachten laten de kinderen pas naar buiten gaan als zij één van u of 

de opvang gezien hebben. Wordt uw kind door iemand anders opgehaald, dan 
kunt u dit het beste telefonisch, via de mail of met een briefje doorgeven aan de 

groepsleerkracht. 
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Overleg met de groepsleerkracht 
 
Bij het brengen en ophalen van uw kind is er geen gelegenheid om met de 
groepsleerkracht te overleggen. Uiteraard zijn korte gesprekjes en mededelingen 

wel mogelijk. Wanneer u de groepsleerkracht zou willen spreken, kunt u hiervoor 
altijd een afspraak maken, bij voorkeur via de mail.  
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Tweemaal per jaar bespreken we de ontwikkeling van uw kind tijdens de “10- 
minuten gesprekken” die naar aanleiding van het portfolio van de kinderen plaats 

vinden. In januari/februari en juni krijgen de kinderen van De Zevensprong hun 
portfolio mee naar huis. In het portfolio zitten werkjes en foto’s van de kinderen. 

Voor de kinderen van groep 2 vindt er ook een schriftelijke rapportage plaats. 
Hierbij laten wij u weten wat onze observaties zijn bij het gesprek, spel, werk en  

viering. Op welke manier de gesprekken plaats zullen vinden hangt af van de dan 
geldende Corona maatregelen. 

 
 

Naar school 
Tips voor een goed begin 

 
Uw kind heeft al een keer met u op school gekeken. Het is fijn als u hierover met 

uw kind praat en vertelt hoe de eerste wendag eruit zal gaan zien. Zorg ervoor 
dat uw kind zelfredzaam is op het toilet. Het is prettig wanneer u uw kind kleding 

aangeeft naar school dat uw kind zelf makkelijk aan of uit kan doen. 
 



 9 

Eten en drinken/overblijf 
 

Om 10 uur eten de kinderen het 10-uurtje dat de kinderen zelf meenemen. U 

kunt hierbij denken aan een stukje fruit en iets te drinken. Wij vinden het 

belangrijk dat de kinderen in de school gezond eten en drinken en geen snoep en 

koekjes mee naar school nemen.  

 
Op de Zevensprong hebben we een continurooster. Dit betekent dat de kinderen, 

na de wenweek, de hele dag op school blijven. Tijdens de middagpauze lunchen 
de kinderen met de groepsleerkracht in de klas.  

Voor of na de lunch spelen de kinderen een half uur buiten met een pleinwacht.  
Ook het overblijfeten nemen de kinderen mee van thuis. Dit mag ’s ochtends in 

de rugzak op de gang blijven, de kinderen nemen de rugzak tijdens de 
middagpauze mee de groep in. Wij leren kinderen dat ze nooit eten weg mogen 

gooien. Eten dat uw kind niet opeet, gaat mee terug naar huis. Zo kunt u thuis 
zien of uw kind iets niet heeft opgegeten. 
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Gymkleding 
 
Het is prettig wanneer uw kind voor het bewegingsonderwijs wat sportieve 
kleding en schoeisel op school heeft. Een gymtas, voorzien van naam, kan 

worden afgegeven aan de groepsleerkracht. Voor iedere vakantie geven wij de 
gymtassen mee naar huis, zodat u de gymspullen kunt wassen. 

 
 

Ik ga naar school en neem mee 

 
• Rugzakje met daarin 10-uurtje (fruit en water/melk), na de wenweek 

lunch. Eventueel reservekleding. 

• Gymtas met naam erop en gymkleding 
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Een dag bij de kleuters! 
 
De ochtend: 
 
Als de kinderen op school aankomen gaat hun jas gaat op de gang in hun 

luizencape en hun rugzakje, met 10-uurtje en lunch (en eventueel 
reservekleding), in het vakje erboven, bij hun plaatje. (Ieder kind heeft een 

eigen plaatje.) De kinderen gaan dan lekker met een boekje in de kring zitten en 
kunnen even lezen tot we gaan beginnen.  

 
Een dag op school begint in de kring. De hulpjes van de dag zitten naast de 
groepsleerkracht. We werken op school met een maatjeslijst: ieder kind heeft 

een maatje op school, waarnaast je in de rij loopt en die je helpt als je net op 
school bent. Iedere dag is er een ander stel maatjes hulpje van de 

groepsleerkracht zodat iedereen aan de beurt komt. Na iedere vakantie worden 
er nieuwe maatjes gemaakt. 
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  In de kring 

 
 

In de kring openen we de dag met een liedje. We kijken welke dag het vandaag 
is, wat voor weer het is en hoe de dag er uit gaat zien aan de hand van de 

dagplanningskaarten. Vervolgens praten we over het weekend of doen we op een 
speelse manier iets met taal of rekenen, we zingen liedjes, doen proefjes, 
spelletjes, lezen interactief voor enzovoorts. De inhoud van de kring stemmen 

we af op het lopende thema of project. Wereldoriëntatie is het hart van ons 
onderwijs, we werken daarom altijd met thema’s. 
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  Buiten spelen 
 

 
Na de kring gaan we buiten spelen. Ook als het een beetje regent gaan we naar 

buiten. Het is daarom handig om bij regen uw kind regenlaarzen en regenkleding 
aan te geven. 
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  10-uurtje 
 

 
Binnen eten en drinken we dan ons 10-uurtje in de kring. Zorgt u ervoor dat u 

iets gezonds meegeeft om op school te eten en te drinken? Snoep en koek (met 
chocolade) zullen wij weer mee naar huis geven. 
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  Digikeuzebord 
 
 

Dan is het tijd om te kiezen voor het speelwerken met behulp van het 
digikeuzebord.  

Op het digikeuzebord zien de kinderen welke activiteiten/hoeken open zijn. Ook 
de hoeken passen we zoveel mogelijk aan de lopende projecten aan. 

De kinderen kiezen waar ze willen spelen en zetten hun naamplaatje, als er nog 
plaats is, bij de gekozen hoek. 
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Speelwerken 
Wanneer het 10-uurtje is opgeruimd en iedereen heeft gekozen, kunnen de 

kinderen heerlijk gaan spelen en werken. Daarbij heeft groep 2 regelmatig 
verplichte werkjes van de weektaak of de speelwerkkaart. 

 
 

De middag:  
 

Dan is het tijd voor de overblijf. Sommige onderbouwgroepen gaan eerst lunchen 
en dan buiten spelen. Andere groepen spelen eerst buiten en gaan dan lunchen. 

Dat hangt samen met de tijd waarop de groep volgens rooster op het schoolplein 
verwacht wordt.  

 
Na de overblijf is er nog een keer speelwerktijd. 

 
Tenslotte ruimen we op, sluiten wij de dag 

gezamenlijk af in de kring en gaan de kinderen na een leuke 
dag weer naar huis! 
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Bewegingsonderwijs en kunstvakken 

   Bewegingsonderwijs grote gymzaal 

 
De onderbouwkinderen gymmen volgens rooster tijdens speelwerktijd in het 

speellokaal. Eenmaal per week, op woensdag, wordt er gegymd in de grote 
gymzaal met Charlotte, onze vakdocent gym. 
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In het speellokaal krijgen de kinderen ook dansles van een daarvoor getrainde 

groepsleerkracht. 
Verder krijgen de kinderen muziekles van een docent (Aslan) die daarin 

gespecialiseerd is. Er wordt op speelse wijze geëxperimenteerd met 
muziekinstrumenten, gezongen en bewogen. De kinderen krijgen op een 

muzikale manier begrippen aangeboden als hard/zacht, hoog/laag, 
langzaam/snel. 

 
Daarnaast zijn er ieder jaar meerdere culturele uitstapjes. Hierin wisselen we 

theater, muziek, dans met elkaar af. 
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Vakantie, vrije dagen en ziekte 

 
Schoolgids 

 
Elk schooljaar geeft de Zevensprong een schoolgids uit. In deze gids vindt u o.a. 
informatie over vakantie en vrije dagen. De schoolgids kunt u downloaden op 

onze website onder het kopje “Nieuws”. 
 

Ziekte en verzuim 

 
U kunt tussen 8.15 uur en 8.30 uur bellen om uw kind ziek te melden. Het 
telefoonnummer van de school is 020-4081571. 

Wanneer uw kind ziek wordt op school zal de groepsleerkracht uiteraard contact 
met u opnemen. 

 
Bij onverwachte afwezigheid van de groepsleerkracht, zoals bij ziekte of 

calamiteiten, zullen wij alles doen om vervanging te regelen.  
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Mocht dit niet lukken dan zijn we genoodzaakt om, indien mogelijk, de kinderen 

over andere groepen te verdelen of u te vragen om uw kind thuis te houden. 
Uiteraard zullen wij dit zo vroeg mogelijk met u communiceren. 

 

Verlof aanvragen 
Wanneer uw kind vier is, is uw kind nog niet leerplichtig. U kunt uw kind dan, in 

overleg met de groepsleerkracht, af en toe thuis houden.  
Wanneer uw kind langere tijd van school weg zal zijn omdat u bijvoorbeeld met 

vakantie gaat, willen we graag dat u een verlofaanvraag indient. In de regel zult 
u hiervoor toestemming krijgen zolang uw kind vier jaar is. 

Vanaf vijf jaar zijn kinderen leerplichtig. Er zijn regels opgesteld door de 
inspectie voor toestemming om extra verlof te krijgen. Wilt u een verlofaanvraag 

indienen, dan kunt u om een aanvraagformulier vragen bij de administratie of 
het formulier downloaden op onze website. 
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Wat willen wij van u weten 
 

Entreeformulier “dit ben ik” 
 
Per mail zult u het entreeformulier “dit ben ik” ontvangen waarin wij u vragen 

stellen met betrekking tot uw kind. U kunt dit formulier invullen en digitaal 
versturen of bij ons inleveren. 
 

 

Toestemmingsformulier 

 
U zult van ons een toestemmingsformulier ontvangen, in verband met de wet op 
de privacy. Hierin zullen wij u vragen in welke gevallen u wel of geen 
toestemming geeft om beeldmateriaal te gebruiken waar uw kind op staat 

(bijvoorbeeld op onze Facebookpagina). Ook dit is belangrijk voor ons om zo snel 
mogelijk te weten. 
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  Facebookpagina De Zevensprong 
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Contactgegevens 
 

De Zevensprong 
Sint Hubertpad 6 

1066 HN Amsterdam 
Tel: 020 4081571     website:www.zevensprong-amsterdam.nl 

 
Administratie mailadres: administratie@zevensprong-amsterdam.nl 

Voor vragen naar aanleiding van de nieuwsbrieven kunt u mailen met: 
yvonne.grein@zevensprong-amsterdam.nl 

Voor aanmeldingen, informatieochtenden gebruikt u dit mailadres:  
ireen.visser@zevensprong-amsterdam.nl 

Voor overige zaken kunt u dit mailadres gebruiken: 
schoolleiding@zevensprong-amsterdam.nl 

 
 

 

http://www.zevensprong-amsterdam.nl/
mailto:administratie@zevensprong-amsterdam.nl
mailto:yvonne.grein@zevensprong-amsterdam.nl
mailto:ireen.visser@zevensprong-amsterdam.nl
mailto:schoolleiding@zevensprong-amsterdam.nl
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  Kinderboekenweek 


