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NIEUWS SCHOOLLEIDING 

Agenda 

Vrijdag 15 oktober: sluiting Kinderboekenweek 14.30 uur 

Boekenmarkt 

Zaterdag 16 oktober: start herfstvakantie 

Maandag 25 oktober: start periode 2 

Donderdag 28 oktober: muzikale verrassing 08.15 uur 

 

Ouders in de school 

Mondjesmaat komen er weer ouders in de school. Om te helpen 

met de bibliotheek, voor een voorlichtingsbijeenkomst, om hun 

kind zo nodig even de drempel over te helpen of voor een 

gesprek met de groepsleerkracht. Vierhonderd ouders tegelijk is 

nog wat ambitieus naar ons idee. Ook zijn er ouders die merken 

dat het hun kind goed doet om alleen naar de groep te gaan. 

Deze ouders nemen graag blijvend buiten afscheid nemen. 

Iedereen is daar natuurlijk vrij in. 

 

We zijn trots op de kinderen dat ze zo zelfstandig de school 

binnenkomen. Dit is ook een vaardigheid die bij ons hoog in het 

vaandel staat. We gunnen het de kinderen dat ze deze kwaliteit 

kunnen behouden. Ook als u straks weer mee naar binnen gaat 

rekenen we erop dat de kinderen nog steeds zelf hun jas en tas 

ophangen en naar de groep gaan. 

 

Uitval groepsleerkrachten 

We merken dat we de herfst ingaan. We hebben al veel zieken 

gehad. De inval is lastig te regelen, daar merken we allemaal iets 

van. Er zijn al verschillende groepen thuis geweest en voor de 

komende weken ziet dit er niet anders uit. We doen ons uiterste 

best om dit zo goed mogelijk te laten verlopen.  

Wanneer u iets voor de school kunt betekenen dan horen we dit 

graag. Bent u bijvoorbeeld schrijver en wilt u de kinderen een dag 

een workshop geven of heeft u een onderwijsbevoegdheid, neem 

contact met ons op! 

 

Vrijwillige ouderbijdragen 

In een aparte mail kunt u meer lezen over onze vrijwillige 

ouderbijdrage.  

 

NIEUWS ONDERSTEUNINGSTEAM 

Extra begeleiding 

De voorlichtingsochtenden voor ouders wiens kinderen extra 

ondersteuning krijgen op het gebied van rekenen en lezen zijn in 

volle gang. Heel fijn om ouders op school te kunnen ontvangen 

en te laten zien hoe de begeleiding er dit jaar uit komt te zien. 

Woensdag 6 oktober hebben de tutoren uit 7-8 aan de ouders 

van 3-4 laten zien hoe er wekelijks aan het programma Bouw! 

wordt gewerkt. 

 

 
 

 



NIEUWS CULTUURCOÖRDINATOREN 

Kinderboekenweek 

4 oktober is de Kinderboekenweek gestart met als thema 

‘Worden wat je wil’. 

We genieten 2 weken lang van een voorleescursus, een 

voorleesontbijt, workshops, een voorstelling en een 

voorleeswedstrijd in 7-8. 

De Kinderboekenweek zal op 15 oktober worden afgesloten met 

workshops van de illustrator Tjarko van der Pol. Tjarko zal aan 

het einde van de dag zijn boeken bij ons komen signeren en 

boekhandel Jaspers uit Badhoevedorp zal dan met een 

boekenstand op het schoolplein staan. Jullie zijn allemaal van 

harte uitgenodigd om op de laatste dag van de 

Kinderboekenweek een mooi boek met jullie zoon of dochter uit 

te komen zoeken! 

 
 

Verkeer 

De winter staat weer voor de deur en dat betekent dat de 

kinderen in de ochtend weer in het donker op de fiets zullen 

stappen, soms met regen, hagel, ijzel en sneeuw. Voor de 

verkeersveiligheid is het belangrijk dat de fietsen op orde zijn en 

daarom organiseren we in samenwerking met fietsenmaker Joe 

Ponjaard een fiets wintercheck. 

Op woensdag 27 oktober vanaf 8.00 uur zal deze wintercheck 

gaan plaatsvinden op het schoolplein. We gaan verlichting, 

banden en remmen checken (op vrijwillige basis uiteraard). Dus 

kom op deze dag allemaal met de fiets naar school voor een 

extra controle, zodat jullie zeker weten dat de kinderen veilig de 

winter ingaan! 

Onze verkeersouder Jim Heirbaut kan hier uiteraard hulp bij 

gebruiken dus willen jullie ons hierbij ondersteunen, stuur dan 

een mail naar cultuur@zevensprong-amsterdam.nl 

 

Podium 

We kijken er enorm naar uit om weer vieringen met ouders te 

kunnen organiseren. We hopen jullie daar binnenkort meer 

informatie over te geven. Tot die tijd zijn we al wel op zoek naar 

ouders die ons kunnen helpen met het upgraden van ons 

podium. We hebben een klein budget waarmee we hopen op een 

simpele manier het vieren nog leuker te maken voor de 

kinderen. Het podium mag nog meer een plek worden waar we 

staan als we trots zijn op onszelf. Mocht je het leuk vinden om 

mee te denken én helpen, mail dan gerust naar ons: 

cultuur@zevensprong-amsterdam.nl. Je hoeft geen expertklusser 

te zijn om toch al heel erg van waarde te zijn voor ons. We zijn 

op zoek naar ongeveer 5 ouders.  

 

Mocht je thuis nog spullen hebben die het theatergevoel 

verhogen, dan kunnen wij die goed gebruiken. Denk aan: rode 

gordijnen, led- lampen, make-up spiegels, discoballen, 

microfoonstandaards, (led) kerstverlichting, zwarte 

verduisterende gordijnen,…  

  

Project vuur – Keuzecursus  

In maart vindt het (grote) schoolproject met als thema: Vuur 

plaats. We willen graag weer een keuzecursus met hulp van jullie 

organiseren. Een keuzecursus is dat kinderen kunnen kiezen uit 
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een workshop/cursus waarin zij verder willen leren. In een reeks 

van 4 bijeenkomsten werken ze naar een product toe. Aan het 

einde van het project sluiten we groots en feestelijk af met een 

uitgebreide tentoonstelling/voorstelling voor ouders en kinderen. 

 

We zoeken ouders die een workshop zouden willen 

faciliteren/organiseren. Het gaat om workshops voor de groepen 

1 t/m 4 óf voor de groepen 5 t/m 8. Je kunt hierbij denken aan: 

Schrijfworkshop 

Dansworkshop 

Schilderworkshop 

Theaterworkshop 

Muziekworkshop 

Beeldende vorming: textiel, houtbewerking, mozaïeken, e.d. 

ICT workshop, zoals film, foto, stop motion filmpjes, e.d. 

 

Mocht je geïnteresseerd zijn, dan zijn dit de data van de 

keuzecursussen: 

11, 18, 25 maart en 1 april, van 12.45 - 14.15u. 

 

We staan open voor al jullie ideeën. Alle ideeën en hulp zijn 

welkom. Mail dan naar: cultuur@zevensprong-amsterdam.nl 

 

 

NIEUWS VAKLEERKRACHT GYM 

Sportnieuws 

Ook dit jaar proberen we een gevarieerd aanbod aan te bieden 

tijdens de gymlessen.  

Zo hebben de groepen 7-8 al meegedaan aan de Amsterdamse 

Olympische spelen in het Olympisch Stadion op 30 september. 

En is er afgelopen week een professionele basketbaltrainer 

langsgekomen om een basketbal les te geven aan de groepen 5 

t/m 8.  

Verder hopen wij dit jaar ook weer squash-, tennis- en andere 

sportieve lessen extra te kunnen aanbieden tijdens de 

gymlessen.  

Mocht uw kind het leuk vinden om naast de gymlessen 

binnenkort één gratis proefles Basketbal of Freerunnen te 

volgen, DAN KAN DAT!  

 

Basketbal 2 gratis proeflessen (zaterdagochtend 09.30 - 11.00 

uur) 

https://basketballscoolamsterdam.nl/locaties/calandhal  

Extra info: https://basketballscoolamsterdam.nl/proefles  

 

Freerunnen 1 gratis proefles 

https://jumpfreerun.nl/amsterdam  

Proefles 10 euro kortingscode: OntdekFreerunnen  (extra code: 

SPORTWEEK) 

 

Gymkleding 

Tijdens de gymlessen vinden wij het belangrijk dat de kinderen 

sportieve kleding en gymschoenen dragen. 

De sportkleding en schoenen zorgen voor meer en betere 

hygiëne en veiligheid tijdens de lessen en dat zijn voor ons 

belangrijke redenen om dit als regel te stellen.  

 

Tot op heden hebben wij echter gemerkt dat er nog te veel 

kinderen zonder sportkleding en gymschoenen naar de 

gymlessen komen. 

Wij begrijpen dat uw kind groeit en dat er wel eens een tas, 

kledingstuk of schoen kwijtraakt, maar laten we er samen voor 

zorgen dat we dit zo snel mogelijk oplossen.  

Tips: 

-Zorg samen met uw kind ervoor dat de gymtas de avond van 

tevoren al klaarligt.  

-Spullen te klein of geen tijd om iets te kopen. Misschien hebben 

andere kinderen van de groep nog een extra paar gymschoenen 

liggen. 

-Spullen kwijt. Kom gerust na schooltijd even de school in lopen 

om te zoeken in de witte bakken of aan de kapstok bij de klas.  

-Bij de gymzaal/kleedkamers staan ook nog 2 witte bakken met 

gevonden gymspullen.  
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-Mocht het toch een keer vergeten zijn, dan kunnen kinderen 

een setje kleding van school lenen. Dit wordt uiteraard na 

gebruik door ons gewassen. 

 

JeugdFondsSport 

Binnen de gemeente Amsterdam bestaat het Jeugdfonds Sport 

en Cultuur. Zij zorgen ervoor dat kinderen en jongeren uit 

gezinnen met weinig geld, toch mee kunnen doen aan sportieve 

en creatieve activiteiten. Vanwege de coronacrisis, zullen 

meerdere huishoudens het moeilijker hebben dan voorheen. 

Mocht je hiervoor in aanmerking komen, dan kunnen zij de 

contributie en benodigde materialen betalen die nodig zijn om uw 

kind te laten sporten. Zelfs zwemlessen, muzieklessen of 

theaterlessen vallen onder deze regeling.  

 

Meer info kunt u vinden op: 

https://jeugdfondssportencultuur.nl/voor-wie/voor-ouders/  

 

Mocht u verder nog vragen hebben of hulp nodig hebben bij het 

aanvragen, dan kunt u contact opnemen met onze intermediair: 

Miriam Warringa-Dogan (OKA) 

m.warringadogan@oktamsterdam.nl  (0618527888) 

 

 

Mocht u andere vragen hebben dan kunt u ook terecht bij: 

Charlotte van Gellekom (vakleerkracht gym) 

charlotte.vangellekom@zevensprong-amsterdam.nl  
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