
 

 

Weekbrief bovenbouw 
Vrijdag 3 december 

 

Beste ouders, 

Bouw 5-6: Klokken – oefenboekjes  

Enkele kinderen blijken nog veel moeite te hebben met het aflezen van de 

digitale en/of analoge klok. Op school oefenen we hier hard mee, maar het kan 

geen kwaad als deze kinderen ook thuis extra oefenen. Enkele kinderen hebben 

van ons dan ook een oefenboekje mee naar huis gekregen. We willen jullie 

vragen deze samen met jullie kind te maken. Na de kerstvakantie bespreken we 

de boekjes met deze kinderen. Op school blijven we natuurlijk ook extra 

oefenen.  

 

Bouw 5-6: Wachtwoordenvellen  

De kinderen hebben vandaag óf krijgen maandag de wachtwoorden voor al het 

online lesmateriaal mee naar huis. Op het moment dat jullie kind thuis moet 

blijven bij klachten, kan het toch aan schoolwerk. Als jullie kind een langere 

periode in quarantaine moet, kunnen jullie de schriften op school komen 

ophalen. Neem contact met de leerkracht op wanneer het werk klaarligt. We 

leggen het werk bij Stanley en Ibrahim.   

 

Bouw 5-6: Einde project "Ontdekkers en hervormers" 

Deze week hebben we het project ontdekkers en hervormers samen afgerond. 

We starten alweer gauw met het nieuwe project, dat tot twee weken na de 

kerstvakantie zal duren; "Het jaar rond". We vragen ons dan af:  

- Hoe komt het dat een jaar 365 dagen duurt? 

- Welke seizoenen zien we daarin terug? 

- Wat is het verschil tussen weer en klimaat? 

- Welke klimaten zijn er? 

 

Bouw 5-8: Engels  

We deden al kleine spelletjes, verhaaltjes voorlezen en filmpjes kijken in het 

Engels, maar na de kerstvakantie starten we met de Engels lessen. We hebben 

hiervoor de methode Stepping Stones binnengehaald. Deze methode gebruiken 

we als leidraad. Dat betekent dat de werkgroep Engels keihard heeft 



gewerkt/werkt aan het slim gebruikmaken van het lesmateriaal, maar dan met 

een Jenaplan jasje.  

Concreet betekent dat dat we 1x in de week in het Engels zullen gaan voorlezen, 

maar dat daarnaast ook steeds vaker een Engelse les gegeven zal worden. 

Kinderen leren in bouw 5-6 vooral nieuwe woorden en zinnen. Spreek- en 

luistervaardigheden staan dus centraal. In de groepen 7-8 staat spreek- en 

schrijfvaardigheden centraal.  

Tot slot heeft de ABSA een subsidie binnengehaald om nog meer Engelse 

leesboeken te kunnen aanschaffen.  

 

Bouw 5-8: Paarse vrijdag 

Deze dag staan we stil bij de diversiteit aan geaardheden. We bespreken dan 

thema's als geaardheid, genderidentiteit en acceptatie. Deze dan wordt op 

steeds meer scholen gevierd. De Zevensprong neemt dit jaar voor het eerst 

eraan deel. Kinderen dragen op die dag paarse of regenboogkleurige kleding. 

Willen jullie ons helpen de kinderen hieraan te herinneren? Zelf meer weten over 

paarse vrijdag, bekijk dit filmpje: Sophie heeft twee vaders en viert Paarse 

Vrijdag op school  

  

 

 

Bouw 7-8: Informatieamiddag VO 

A.s woensdag 8 december van 14:00 – 15:00 uur vindt de voorlichting voor 

groep 8 ouders plaats over het VO, de aanmeldprocedure. Deze zal online 

plaatsvinden. De link hiervoor wordt op woensdag verstuurd.  

We hebben van diverse scholeninformatiemateriaal ontvangen en de keuzegids 

voor alle VO-scholen. Deze worden komende week meegegeven aan de kinderen 

van groep 8. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1pAtcLPxT4g
https://www.youtube.com/watch?v=1pAtcLPxT4g


Bouw 7-8: Voorstelling Krakeling  

Woensdag 22 december gaan de groepen 7-8 naar De Krakeling voor de 

voorstelling: Meisjes pakken de jongens. In de agenda van Social Schools is 

deze activiteit te zien en er is naar alle ouders ook een uitnodiging verstuurd om 

zich je direct via Social Schools als hulpouder aan te melden. We hebben 2 

ouders per groep nodig. Bij de Muishonden en de Maneblussers zijn we qua 

begeleiding compleet. Voor de Reuzenkwakkels en de Belgen nog niet. Wie kan 

er mee? Geef het even aan bij het agenda-item in Social Schools! 

 

Warme groet, 

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

Cindy en Youri 

 
 


