
 

 

Nieuwsbrief 10 
Groepen 1-2 

vrijdag 5 november 2021 

 

Beste ouders van de onderbouw, 

Schoolweek 10 

De oudergesprekken zijn gestart en er zijn al veel mooie en zinvolle 
gesprekken gevoerd, met het kind erbij. Heeft u nog geen gesprek gehad 

en nog geen afspraak staan, neem dan zelf contact op met de 
groepsleerkracht.  
 

Het thema is herfst met de bijbehorende letter h [huhh]. Ook hebben we 
vandaag lampionnen geknutseld voor Sint Maarten.  
 

   

   
 

    
 

 
 



 
 

Volgende week 
Vanwege de aangescherpte maatregelen houden wij het halen en brengen 
van de kleuters voor dit moment nog zoals het is.  

 
Wilt u uw kind aanstaande maandag 8 november een werkend lampje, 
met werkende batterijen, voorzien van naam (!) meegeven naar school, 

dan kunnen wij de Sint Maartenliedjes hier met een lampion oefenen. Op 
donderdagmiddag 11 november geven wij de lampion met lichtje mee 
naar huis. 

 
Verder nog 
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. 

 
Groepsapp & Squid game  

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! 

Marion, Marja, Rachida, Cathérine, Romea, Jannie, Mylène, Rosa en 

Yvonne 


