
 

 

Weekbrief groep 7/8 
Vrijdag 3 september 

 

 

Beste ouders, 

We zijn weer lekker aan het werk. De (meeste) kinderen waren hier ook wel 

weer aan toe.  

In de loop van de week zijn de Reuzenkwakkels en Muishonden in quarantaine 

gegaan i.v.m. besmettingen. We realiseren ons dat dit voor iedereen en in het 

bijzonder voor de kinderen niet makkelijk is. We hopen dan ook snel iedereen 

weer op school te (kunnen) zien. 

Schooltuinen  

Groep 7 is deze week gestart met de schooltuinen. De kinderen hebben 

aardappels geoogst. Het was een feestje er weer te zijn. 

 

     



  

 

Weekplan 

Vanuit het traject dat we volgen m.b.t. het Jenaplanonderwijs op De 

Zevensprong zijn we deze week gestart met een nieuw weekplan en 

weekrooster. De kinderen van groep 7 hebben hier vorig jaar al deels mee 

gewerkt. Het doel van deze aanpassing is, zoals al eerder gezegd, de 

zelfstandigheid te vergroten en de kinderen nog beter te leren plannen. Ze leren 

op deze manier eigen keuzes te maken, hun planning kritisch te bekijken en 

continue aan te passen. Een mooie voorbereiding op de overstap naar het 

voortgezet onderwijs! 

Kamp 

Vooralsnog gaat het kamp voor 7-8 door. Gisteren in de bijeenkomst voor de 

hulpouders hebben we ook besproken dat de situatie per moment kan 

verschillen. Mochten er volgende week of de week erna nieuwe besmettingen 

bijkomen, dan bekijken we opnieuw wat dit betekent voor het kamp. 

Groepsapp kamp Per groep zal er een groepsapp voor kamp gemaakt worden 

waarin de hulpouders van kamp foto's e.d. zullen delen. Wilt u daar niet aan 

toegevoegd worden omdat u niet wilt dat er foto's van uw kind gedeeld worden, 

stuur dan een bericht naar de groepsleerkracht voor a.s. woensdag. Horen we 

niks dan gaan we ervan uit dat we u kunnen toevoegen.  

Partytenten & verlichting Op de oproep voor partytenten en verlichting hebben 

we helaas nog geen reacties ontvangen. Omdat we zoveel mogelijk in de 

buitenlucht willen doen (bijvoorbeeld eten) hebben we deze partytenten echt 

nodig. Wie of wie kan ons helpen? Graag een bericht naar Eefje of Cindy 

wanneer jullie er een hebben. 

Klachten? Het spreekt voor zich dat een kind bij klachten niet mee kan op kamp 

totdat het een officiële GGD test heeft gedaan. 

Zelftest We begrijpen dat we niemand kunnen verplichten, maar om het kamp 

zo veilig mogelijk te starten, heeft het onze voorkeur dat iedereen een dag voor 

het kamp een zelftest doet. Bij klachten moet er een GGD test gedaan worden. 

Op kamp zullen we hetzelfde stappenplan toepassen als op school. Dit betekent: 

bij Corona gerelateerde klachten moet het betreffende kind opgehaald worden. 



De groepsleerkrachten zullen deze beslissing nemen. Thuis kan een GGD test 

gedaan worden en indien deze negatief is, kan het kind weer terugkomen. Dit 

geldt ook voor evt. gevaccineerde kinderen. 

Stamgroepavond 

Zoals jullie hebben kunnen lezen, is de stamgroepavond voor groep 7-8 

verplaatst naar dinsdag 28 september. Er zullen die avond twee 

informatierondes zijn met daartussen een pauze waarin alle ouders van de 

stamgroep elkaar kunnen ontmoeten. Jullie ontvangen nog een uitnodiging via 

Social Schools om in te tekenen voor een van de rondes. Er kan per kind 1 

ouder komen op de stamgroepavond. 

Kringrooster 

De kinderen hebben het kringrooster voor zichzelf ingevuld of zullen dit volgende 

week doen. Ze kunnen voor zichzelf opschrijven wanneer ze aan de beurt zijn. 

De uitleg van de verschillende kringen krijgen ze ook mee. 

Fijn weekend en tot maandag! 

Warme groet, 

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


