
 

 

Weekbrief bovenbouw 
Vrijdag 10 december 

 

Beste ouders, 

Bouw 5-6: herhaling van rekenstof  

We zijn tot aan de kerstvakantie alle lesdoelen vanaf het begin van het jaar tot 

aan de eerste DIA-toetsen aan het herhalen. We kijken wat er is blijven hangen 

en laten alle strategieën en rekentaal nog een revue passeren. Immers, oefening 

baart kunst.  

De kinderen maken nu ook papieren herhaaltaken. Deze zijn extra en boven op 

het reguliere rekenprogramma (online). Het streven is deze in de groep af te 

krijgen. Echter, is dat niet altijd haalbaar. Soms heeft een kind namelijk gewoon 

iets meer tijd nodig.  

We geven de boekjes, met daarop de strategie, zoals jullie die ook gezien 

hebben op de stamgroepavond, mee naar huis. Je kind hoeft dit thuis niet af te 

maken. Maar het mag natuurlijk altijd. Want,… oefening baart kunst.  

 

Bouw 5-6: hulpouders binnenlessen schooltuinen groep 6 

We enkele hulpouders die mee kunnen naar de binnenlessen op de schooltuinen. 

We zoeken ouders uit groep 6. Bij te weinig aanmeldingen kunnen we niet naar 

de schooltuinen. Neem contact op met youri.gorissen@zevensprong-

amsterdam.nl als je kunt komen helpen. Vergeet dan niet aan te geven op welke 

data je beschikbaar bent. Tevens is de groep van je kind ook belangrijk om aan 

te geven. 

De data voor de Pommekes & Spaatjes: 

Les 1: 26 januari  

Les 2: 16 februari  

Les 3: 16 maart  

De data voor de Pralines & Wafeltjes: 

Les 1: 19 januari  

Les 2: 9 februari  

Les 3: 9 maart 
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Bouw 5-8: Corona zelftesten 

Aan alle kinderen van de bovenbouw zijn zelf testen uitgedeeld. Er wordt 

geadviseerd om in de bovenbouw 2x per week te testen.  

Bouw 5-8: Paarse vrijdag 

In verband met Paarse Vrijdag stonden wij vandaag in de bovenbouw stil bij de 
verschillen tussen kinderen en gezinnen. Wij hebben tijdens de gesprekken 

benadrukt dat die verschillen fijn zijn en dat iedereen goed is zoals hij of zij is. 
De Zevensprong doet dit jaar voor het eerst mee, toch waren er al veel kinderen 
en onderwijspersoneel met paarse of regenboogkleurige kleding. 

Het regent vandaag complimenten, want iedereen is anders!    

 

Zoals de dag ook bedoeld is, lag de focus op acceptatie en ontmoeten. Het was 

mooi dat kinderen zich konden uiten over hoe verliefd zijn voelt én wat ze van 

alle geaardheden vinden. De gesprekken liepen uiteen van geloof, tot 

kledingstijl, tot het beschrijven van eigen ervaringen. Kinderen leren zo op de 

basisschool al dat je vanuit je eigen visie of geloof een bepaalde mening mag 

vormen. En dat alle meningen oké zijn. Zolang we maar met respect met elkaar 

omgaan.  

 

Bouw 5-8: Workshop digitale geletterdheid 

Vanaf dit jaar werken we het programma Digitale geletterdheid. Digitale 

geletterdheid is onderdeel van de 21e-eeuwse vaardigheden en bestaat uit: ICT- 

basisvaardigheden, informatievaardigheden, mediawijsheid en computational 

thinking. Op dinsdag 14 december (groepen 5/6) en vrijdag 17 december 

(groepen 7/8) staat de eerste les op het programma en die staat in het teken 

van sociale media. Later in het jaar volgt er ook een mogelijkheid tot het 

bijwonen van een ouderavond in het teken van Sociale media.  

 

Bouw 7-8: Informatiemiddag VO 

Afgelopen woensdag was de online informatiemiddag voor het VO. De 

presentatie hiervan is deze week al naar alle ouders van groep 8 gestuurd. Alle 

kinderen hebben de schoolkeuzegids inmiddels meegekregen naar huis. In een 

volgende weekbrief zullen we de belangrijkste data voor jullie nog even op een 

rij zetten. Houd als ouder in ieder geval de open dagen van de voortgezet 

onderwijsscholen zelf goed in de gaten! 



Bouw 7-8: DIA-pilots aankomende week 

Woensdag en donderdag nemen we in groep 7-8 twee pilots af. Deze zijn puur 

bedoeld voor de DIA om deze instrumenten te ontwikkelen en te verfijnen. We 

zullen van deze pilots dan ook geen rapportage krijgen en met jullie (kunnen) 

delen.  

 

Bouw 7-8: Voorstelling Krakeling  

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

voorstelling: Meisjes pakken de jongens. We hebben voor deze voorstelling 

enkele lessen ter voorbereiding op het bezoek. Hier beginnen we komende week 

mee. De week erna komt Edwin van de Krakeling twee lessen geven in alle 

groepen 7-8. 

 

Warme groet, 

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

Cindy en Youri 

 

 

 


