
 

 

Weekbrief bovenbouw 
Vrijdag 12 november 

 

Beste ouders, 

Lootjes trekken surprises 

Komende maandag trekken we in de groepen lootjes voor de Sinterklaasviering. In 

de bovenbouw komt de goedheiligman niet meer in de groepen. Wij delen dan de 

surprises aan elkaar uit.  

Op de achterkant van het lootje van uw kind staat de gehele uitleg. Nog een aantal 

aandachtspunten: 

- Ga niet over het afgesproken geldbedrag heen (5 euro); 

- Een cadeautje bestaat niet alleen uit snoepgoed; 

- De surprise wordt zoveel mogelijk door het kind zelfgemaakt.  

- Bij elke surprise wordt een gedicht gemaakt. 

Oproep portfoliomappen  

Het verzoek de portfoliomappen, bij voorkeur de dikkere map, mee naar school te 

geven.  

Afwezigheid oudergesprekken 

Zijn jullie de afspraak vergeten, kunnen jullie de informatie van de leerkracht lezen 

in het Ouderportaal. Bij ziekte of andere redenen graag het verzoek om zelf een 

nieuwe afspraak met de leerkracht te plannen.  

Ouders in de school 

In het kader van de stijgende coronacijfers vragen we jullie enkel de school binnen 

te komen als je een afspraak hebt. Voor andere dringende zaken ben je altijd 

welkom. We vragen je dan een mondkapje te dragen. 

Kinderen met klachten (herhaling) 

Gezien het oplopende aantal besmettingen in de school, met name in de 

bovenbouwgroepen, verzoeken wij u met klem om uw kind bij lichte 

verkoudheidsklachten thuis te houden. Het verzoek van de GGD is ook bij lichte 

klachten te laten testen of te wachten totdat de kinderen 24 uur klachtenvrij zijn 

voordat de kinderen weer naar school komen. Indien wij op school zien dat er 

kinderen toch verkouden op school zijn of worden, zullen we jullie bellen om ze op te 

halen. 

 

 

 



Schoolfruit  

We zijn ingeloot om deel te nemen aan het Schoolfruitprogramma. Dit betekent dat 

wij 20 weken op woensdag, donderdag en vrijdag voor alle kinderen fruit geleverd 

krijgen. De kinderen hoeven op deze dagen dus geen 10-uurtje mee te nemen. Wel 

drinken. Daarnaast zoeken wij enkele hulpouders die wekelijks op woensdag een 

half uurtje meteen om half 9 kunnen helpen met het prepareren van het fruit. 

Opgeven kan op mailadres: cultuur@zevensprong-amsterdam.nl. 

Mails Corona 

We begrijpen heel goed dat het aantal berichten dat jullie binnenkrijgen m.b.t. 

Corona best groot is. Toch willen we jullie vragen om deze elke keer te blijven lezen, 

omdat de ontwikkelingen elkaar soms snel opvolgen. Excuus voor het ongemak. 

Warme groet, 

Soumaya, Ine, Nico, Marga, Guido, Christine, Eelco, Arjan, Zineb, Nicky, Rosa, 

Cindy en Youri 
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