Weekbrief bovenbouw
Vrijdag 5 november

Beste ouders,

Leuk nieuws!
De afgelopen periode zijn er gesprekken gevoerd over het reilen en zeilen in de
gehele bovenbouw. Waar liggen de parels, waar de puzzels?! Om ervoor voor te
zorgen dat we aansluiting houden en elkaars kwaliteiten efficiënt blijven inzetten,
willen we als één bouw gaan optrekken. We willen focussen op het verstevigen van
de doorlopende leerlijnen; vakinhoudelijk, maar ook de omgangsafspraken met de
kinderen. Wat kunnen kinderen van collega’s verwachten vanaf groep 5 tot eind
groep 8.
Praktisch betekent dit dat...
… jullie één weekbrief voor de hele bovenbouw ontvangen. Eventuele losse zaken
(bijv. rondom het voortgezet onderwijs en adviezen) worden apart naar de ouders
uit de groepen 7-8 gestuurd.
… jullie Cindy en Youri beiden kunnen benaderen bij vragen, dan wel ideeën, over de
groepen 5 t/m 8.

Kind thuis in quarantaine
Ook onze school ontkomt niet aan de nieuwe opleving van de coronapandemie.
Het blijft tot nu toe beperkt tot een aantal losse besmettingen in verschillende
groepen.
We hanteren de afspraken die we vorig jaar reeds hebben gemaakt:
-Is jullie kind ziek dan hoeft er geen werk te worden gemaakt. Er zal dan geen
werk klaar worden gelegd.
-Is jullie kind in quarantaine dan leggen wij werk en eventueel een chromebook
klaar welke jullie kunnen ophalen. Mail in dit geval dan de groepsleerkracht.
Het weekplan wordt gedeeld in Classroom (hiermee werkten we ook tijdens de
lockdown.) Hierop kunnen de kinderen zien wat er voor die week gemaakt kan
worden. De Classrooms voor groep 5-6 en 7-8 zullen we uiterlijk eind volgende
week gereed hebben.

Luizen in de groepen
De afgelopen week is er in een aantal groepen gecontroleerd op luizen. We
troffen een hoop "oude eitjes" aan. De vraag is of jullie de komende periode zelf
thuis jullie kind goed in de gaten willen houden. Eventueel nogmaals wassen met
de speciale shampoo en kammen.
Als wij een luis aantreffen dan bellen we naar huis. Jullie kunnen jullie kind dan
met een speciale shampoo behandelen. Daarna is hij/zij natuurlijk weer gewoon
welkom op school.
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 en
groepsapps extra in de gaten te houden.

Warme groet,
Soumaya, Ine, Nico, Marga, Guido, Christine, Eelco, Arjan, Zineb, Nicky, Rosa,
Cindy en Youri

