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Schoolweek 10 

Inmiddels zijn de meeste oudergesprekken in de middenbouw gevoerd. Er 
waren veel mooie gesprekken met het kind erbij. Vol trots konden de 
kinderen eindelijk hun lokaal laten zien en laten zien wat er in hun laatje 

zit. Is het nog niet gelukt om een gesprek te plannen of heeft u uw 
gesprek vergeten te voeren, neem dan zelf contact op met de 
groepsleerkracht om een nieuwe afspraak te maken. 

   

De kinderen uit groep 3 hebben deze week hard gewerkt met de letters 
eu en ij, bij groep 4 was de spellingcategorie slang aan de beurt. 

Uiteindelijk bleek voor deze laatste groep een herhaling van de eu ook 
heel nuttig. Vandaag hebben de kinderen in de groepen een strip 
gemaakt in het thema herfst. 

Volgende week 

Houd zelf in de gaten wanneer uw kind een kring heeft! Voor de 
voorbereiding hebben wij formulieren op school die jullie kind hierbij kan 

helpen.  

Wij kijken enorm uit naar de levering volgende week van de bestelde 

banken voor de vaste kring.  

Verder nog 

Er heerst veel luis in de middenbouw. Daarom vragen wij jullie het haar 
van jullie kind thuis dagelijks goed te controleren en indien nodig te 

behandelen.  

 

 



Wij zijn ingeloot voor schoolfruit. Dit betekent dat wij van 15 november 
tot 18 april 2022 voor drie dagen per week fruit en groenten geleverd 

krijgen. Wij zijn hier heel blij. Volgende week hebben wij hier meer 
informatie over. 

De serie Squid game is momenteel veel in het nieuws. De 

leeftijdsindicatie voor de serie is vanaf 16 jaar, maar ook jongere 
kinderen kijken ernaar, soms samen met hun ouders. Daarnaast zien 
kinderen op Instagram, TikTok en YouTube beelden uit de serie en video’s 
die erop zijn geïnspireerd. In de media spreken ouders, leerkrachten en 
pedagogen hun zorgen uit over de angst die de serie kan oproepen. 

Daarnaast zijn ze bang dat kinderen het geweld normaal gaan vinden. 
Ook Kijkwijzer waarschuwt daarvoor. We merken dat er ook onder de 
kinderen van De Zevensprong gesproken wordt over de serie Squid game. 
We willen jullie als ouder vragen om thuis hierover met jullie kind te 

praten. 

 

Fijn weekend! 

Ouafae, Cynthia, Mirjam, Sandra, Lidewij, Erynn en Yvonne 


