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NIEUWS SCHOOLLEIDING 

 

Agenda 

21 september: Stamgroepbijeenkomst 3-4 in twee delen  
18.00 uur- 20.45 uur 
28 september: Stamgroepbijeenkomst 7-8 in twee delen 
18.00 uur- 20.45 uur 
30 september: Sporten in het Olympisch Stadion 7-8 
4 oktober: Start Kinderboekenweek 
 

Team 

De eerste weken van het jaar waren intens. Van heel mooie, 

bijzondere en leuke momenten met de groepen tot emotionele 

en verdrietige zaken. We zijn er trots op en heel blij mee dat we 

er als team kunnen zijn voor elkaar op deze momenten. 

 

Corona 

Tot vandaag vijf groepen in quarantaine met, vooral in de 

bovenbouw 7-8, veel besmettingen. Daarom hebben we de 

keuze gemaakt om het schoolkamp te annuleren. De kinderen 

begrepen dat het schoolkamp op de oorspronkelijke manier niet 

kon doorgaan en schakelden razendsnel naar het bedenken van 

alternatieven. We zorgen dus voor een programma waarbij de 

doelen, zoals groepsvorming, ook behaald kunnen worden. De 

bovenbouw is inmiddels via de bouwcoördinator op de hoogte 

gebracht. 

 

Voor de nieuwe richtlijnen wachten we de persconferentie af en 

hopen dat er een andere, minder ingrijpende, oplossing komt 

dan groepen in quarantaine. Ook blijven we hierover met u in 

gesprek. Het moet voor iedereen goed en veilig voelen. 

 

Het Kan! 

Zoals u al in de verschillende weekbrieven heeft kunnen lezen, 

zijn de groepsleerkrachten samen met de kinderen enthousiast 

bezig om de pijlers van ons jenaplan verder uit te diepen. Eén 

van de onderdelen die we samen ontdekken is de nieuwe 

indeling van de werkplekken. Kinderen zoeken en overleggen 

met de groepsleerkracht wat een fijne plek is om te lezen of 

schriftelijke verwerkingen te doen. Daarbij houden we natuurlijk 

voor ogen wat goed is voor ieder kind. Voor een aantal kinderen 

geldt dat een vaste werkplek beter is.  

 

Ophalen en wegbrengen kinderen 

Houdt u alstublieft het fietspad vrij. Fietsers en brommers 

moeten soms uitwijken waardoor er gevaarlijke situaties voor 

kinderen ontstaan. Neem uw fiets aan de hand, op het 

schoolplein en ook aan de zijkant van de school bij de 

kleuteringang.  

 

Ophalen door iemand anders 

Wilt u de groepsleerkracht mailen als uw kind door een ander 

wordt opgehaald. Gaat uw kind op een opvangdag met iemand 

anders mee, meldt u dit dan bij ons en ook bij de opvang. 

 

Traktaties 

De kinderen delen alleen voorverpakte (gezonde) traktaties uit. 

Denkt u aan een ontbijtkoekreep; een Sultana; een zakje 

popcorn. De zelf ingepakte traktaties gaan, nadat deze 

uitgedeeld zijn, in de tassen mee naar huis. Daar kunt u dan zelf 

bepalen of uw kind dit op mag eten.  

 

  



Kinderen met een allergie 

Is er in de groep een kind met een zeer ernstige voedselallergie, 

dan houden wij daar uiteraard rekening mee. Het kan daarom 

voorkomen dat wij u vragen om bepaalde voedingsmiddelen niet 

mee te geven als dit het geval is in de groep van uw kind. 

 

Schoolplein 

Het nieuwe plan van ons schoolplein heeft de afgelopen periode 

wat vertraging opgelopen. De planning is nu om in 2022 het 

schoolplein aan te leggen! 

 

NIEUWS ONDERSTEUNINGSTEAM 

 

Reken- en leesbegeleiding 

De ondersteuning op gebied van rekenen en lezen zal de 

komende weken weer worden opgestart. Als uw kind in 

aanmerking voor extra begeleiding komt, zult u de komende 

weken worden uitgenodigd voor een informatieochtend op 

school. 

 

Bouw! 

Een aantal kinderen uit de groepen 2 en 3 is vorig jaar gestart 

met het digitale interventieprogramma Bouw! Het programma 

loopt komend jaar door en dat betekent dat deze kinderen vanaf 

deze week tweemaal per week met een tutor uit groep 7/8 

verder zullen werken aan het programma. Als uw kind vorig jaar 

in aanmerking kwam voor het programma hebben we u 

schriftelijk op de hoogte gebracht en gevraagd ook thuis extra te 

oefenen. Binnenkort ontvangt u een uitnodiging voor een 

informatieochtend op school. 

 

NIEUWS CULTUURCOÖRDINATOREN 

 

Bibliotheek 

Onze bibliotheek is flink uitgebreid! Nienke Plas & Jurre Geluk 

hebben een aflevering van 10 voor taal gewonnen en zij hebben 

de Zevensprong uitgekozen als ontvanger van een 

boekenpakket. Dank namens alle kinderen! 

 

 
 

Kinderen uit groep 7-8 gaan de bibliotheek weer beheren. We 

hebben dit jaar ook twee ouders die ons gaan ondersteunen. 

Heel fijn dat we hulp krijgen. Mocht u ook een bijdrage willen 

leveren, mail naar cultuur@zevensprong-amsterdam.nl  

 

 

mailto:cultuur@zevensprong-amsterdam.nl


Kinderboekenweek 

Maandag 4 oktober start bij ons de Kinderboekenweek met als 

thema 'worden wat je wil'. We willen graag een beroepenmarkt 

organiseren en zoeken naar ouders die ons hierbij willen helpen. 

Wilt u in die week komen vertellen over uw beroep, mail dan 

naar cultuur@zevensprong-amsterdam.nl 

 

Vrijdag 15 oktober zal Tjarko van der Pol, illustrator van 

verschillende kinderboeken, komen signeren. Meer informatie 

volgt nog. 

 

Zwerfboeken 

Het zwerfboekenstation is tijdelijk gesloten en we zijn hard aan 

het nadenken over een manier om de boeken makkelijker 

bereikbaar te maken voor kinderen en ouders. We zijn daarom 

op zoek naar ouders die kasten kunnen maken om buiten neer te 

zetten. Wilt u ons hierbij helpen, mail dan naar 

cultuur@zevensprong-amsterdam.nl. 

 

Heeft u nog mooie, onbeschadigde boeken over die thuis niet 

meer gelezen worden dan zijn ze nog altijd welkom voor ons 

zwerfboekenstation! U kunt ze inleveren bij Bern. 

 

Veiligheid in het verkeer  

Jim Heirbaut, de vader van Ella uit de Pralines is dit jaar 

verkeersouder op school. Hij gaat een actieve rol spelen op het 

gebied van de verkeersveiligheid rondom school. We zoeken nog 

ouders die hem willen ondersteunen bij deze taak. Als u 

interesse heeft kunt u een mail sturen naar 

cultuur@zevensprong-amsterdam.nl  

 

We organiseren dit schooljaar in mei een verkeersweek. Alle 

bouwen zullen zich in die week bezighouden met alles wat met 

het verkeer (en veiligheid) te maken heeft. We houden u op de 

hoogte! 
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