Weekbrief groep 5-6
Vrijdag 8 oktober

Beste ouders,
We gaan alweer richting de herfstvakantie. En dat was deze week ook wel aan
het weer te merken. Toch is er keihard gewerkt. We zijn trots op de kinderen.
De groepen voelen goed aan én er is nu al veel ruimte voor aanpassingen van
het leerwerk op het niveau van het kind. Mooi!
Uitval leerkrachten - Dank voor jullie medewerking!
Afgelopen week waren er twee groepsleerkrachten ziek in onze bouw. We zijn
blij dat het weer beter met hen gaat.
Op het moment dat een leerkracht ziek is, wordt er achter de schermen enorm
hard naar een oplossing gezocht. We maken dan steeds de overweging: wat is
goed voor het kind, waarin kan school thuis ontlasten, maar ook... hoe houden
we de leerkrachten die wel nog gezond zijn gezond. We kampen helaas nog met
een enorm lerarentekort in Nederland. Ook de Zevensprong heeft hier last van.
Op het moment dat we echt geen andere oplossing zien dan de kinderen thuis te
laten, weten we dat we een beroep op jullie doen. We beseffen ons dat dit niet
altijd makkelijk te regelen is voor jullie. We hopen dat het niet heel vaak hoeft
voor te komen, maar we weten ook dat dit de realiteit is. We hopen dan ook in
de toekomst, op het moment dat we een beroep doen op jullie, dat er weer
zoveel mogelijk ouders zelf de opvang kunnen verzorgen.
Traktaties
We zien dat er weer cadeautjes bij de traktaties worden uitgedeeld. We kiezen
ervoor dit niet te doen. Op het moment dat de traktatie een cadeautje bevat,
geven we deze mee terug naar huis met de jarige.
Graag ook aandacht voor het uitdelen van voorverpakte traktaties. Het gaat om
een verpakking vanuit de fabriek. Zelf gevulde koek- of popcornzakjes vallen
hier niet onder.

Wees welkom!
We benadrukken graag dat we tussen de oudergesprekken door, altijd met jullie
in gesprek willen. Mochten er dus vragen of misschien wel zorgen zijn, kom dan
vooral naar ons toe. Een mail sturen om een afspraak te maken, mag natuurlijk
ook. We houden jullie graag op de hoogte van hoe het gaat in de groep.
Uiteraard staan we ook na schooltijd buiten voor een snelle vraag óf gezellig
praatje.

Luizenmoeders/luizenvaders
We zoeken per groep weer 2 luizenmoeders/luizenvaders. Graag bij de
leerkrachten laten weten als je deze nobele taak voor je rekening zou willen
nemen. We pluizen luizen na iedere vakantie.

Aandacht voor gymspullen
We zien dat veel kinderen op maandag/donderdag hun gymspullen niet in orde
hebben. Namens Charlotte een dringende oproep om te kijken of de
gymschoenen nog passen. Er zijn behoorlijk veel kinderen die aangeven dat hun
schoenen te klein zijn.

Kinderen van bouw ¾ de ruimte geven
Vanaf groep 5 mogen kinderen na schooltijd zelf naar hun ouder(s) toelopen. In
groep ¾ is het prettig als de leerkrachten de ouder ook daadwerkelijk ziet staan.
We willen jullie daarom vragen de ouders van ¾ meer ruimte te geven dicht bij
het hek.

Fijn weekend!
Warme groet,
Soumaya, Carine, Marga, Arjan, Zineb, Rosa en Youri

