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NIEUWS SCHOOLLEIDING 

Team 

-In februari starten de Bonbonnekes. Dit is onze instroomgroep 

voor 4-jarigen. We hebben Dounia aangenomen voor onze 

jongste kinderen.  

-We hebben de vacatures die waren ontstaan door het vertrek 

van Jannie in kunnen vullen. Mylène gaat vier dagen werken. 

Romea heeft haar vrije dag omgeruild en kan daarom op 

woensdag bij de samsons werken. We zijn heel blij met haar 

flexibiliteit. 

Zahra wordt de nieuwe duo van Rachida. Dit betekent dat 

Cathérine straks breed inzetbaar is als onderwijsassistent. 

Welkom in ons team allebei. 

 

Mail aan de leerkracht 

Met regelmaat ontvangt een leerkracht mails van ouders. Zo nu 

en dan, de laatste tijd steeds vaker, worden de mails aan 

leerkrachten vanuit emotie geschreven. U maakt zich zorgen om 

uw kind, hoort iets en wil dat de leerkracht ermee aan de slag 

gaat. We begrijpen dit, maar emotievolle mails komen over het 

algemeen niet fijn over. We willen u daarom vragen om, 

wanneer u zo'n mail wilt gaan schrijven, daar niets over de 

situatie in te zetten. Vraag een gesprek aan bij de leerkracht met 

de wens of deze afspraak zo snel mogelijk kan plaatsvinden. We 

spreken u namelijk liever persoonlijk over of met uw kind en 

horen u graag de situatie uitleggen.  

 

Kerstkaartenactie 
Vorige week hebben de kinderen kerstkaarten gemaakt voor 

zorgmedewerkers. Een aantal ouders nam pakketten vol met 

kaarten mee naar hun werkplek. De kinderen hebben prachtige 

teksten geschreven om alle zorgmedewerkers te bedanken. De 

kaarten zijn al in verschillende ziekenhuizen en verpleeghuizen 

terecht gekomen. Dank voor al jullie goede zorgen en harde 

werk. Onze kinderen zien het zelf en horen de verhalen van hun 

ouders. 

                      
 

Afstandsonderwijs 

Deze week werkt het team op school of vanuit huis. We bereiden 

met elkaar het afstandsonderwijs voor januari voor. Mochten de 

scholen in januari dicht blijven, dan gaan we na de vakantie 

online lesgeven. Maandag 10 januari is er een studiedag en 

besteedt het team aan jenaplanscholing met Het Kan! Vanaf 

dinsdag 11 januari gaan we dan, indien nodig, online met de 

kinderen. Het nieuwjaarsontbijt wordt dan verplaatst. 

 

Noodopvang 

Zoals jullie mogelijk hebben gelezen, wordt er gesproken over de 

noodopvang. Moeten beide ouders nu werken in een cruciaal 

beroep of mag je er al aanspraak op maken wanneer één ouder 

in een cruciaal beroep werkt? Binnen het breed bestuurlijk 

overleg in Amsterdam is afgesproken dat alle Amsterdamse 



basisscholen alleen noodopvang bieden wanneer beide ouders 

werkzaam zijn in een cruciaal beroep. We hebben overleg gehad 

binnen de ABSA en met de scholen in de wijk en we voeren dit 

beleid net als alle andere scholen in de stad uit. Hoe dit 

eventueel na de vakantie is hoort u later van ons. 

 

NIEUWS CULTUURCOÖRDINATOREN 

Diversiteit: een nog rijker cultuuraanbod!  

Dit jaar zijn wij bezig plannen te maken, te experimenteren én in 

gesprek te gaan met verschillende partijen om ons 

cultuurprogramma nog meer divers te maken. Dat doen we heel 

zichtbaar, maar soms ook verstopt in de keuzes die we met de 

verschillende werkgroepen maken. Zo hebben we dit schooljaar 

voor het eerst invulling gegeven aan Paarse vrijdag, een dag om 

te laten zien dat iedereen bij ons op school zichzelf kan en mag 

zijn en niemand gepest of uitgesloten mag worden om wie hij of 

zij is.  

We willen de kinderen kennis laten maken met alle facetten van 

cultuur en ons aanbod loopt daarom uiteen van een bezoek aan 

een synagoge tot het bijwonen van een klassiek concert. 

 

Er worden ook steeds meer boeken aangeschaft voor de 

bibliotheek die niet alleen over Jan en Klaas gaan. We hopen zo 

dat ook tijdens het lezen kinderen meerdere culturen leren 

kennen en ontdekken. Daarnaast heeft ook ieder kind het recht 

zich met de hoofdpersonen in een boek te kunnen identificeren. 

Overigens was dit al terug te zien in de toetsing, zowel van DIA 

als de methodische toetsen.  

 

We starten na de kerstvakantie met de programmering van ons 

cultuurplanning voor schooljaar 2022-2023. Lijkt het je leuk 

hierover mee te denken, neem dan gerust contact op met 

cultuur@zevensprong-amsterdam.nl  

 

Project Vuur 

Daarnaast zoeken we ouders die tijdens het project Vuur een 

keuzecursus kunnen organiseren, denk aan schrijven, dansen, 

schilderen, theater, muziek, beeldende vorming: textiel, 

houtbewerking, mozaïeken, ICT zoals film, foto, stop motion 

filmpjes, e.d. 

In een reeks van 4 bijeenkomsten werken de kinderen naar een 

product toe. Aan het einde van het project sluiten we groots en 

feestelijk af met een uitgebreide tentoonstelling/voorstelling voor 

ouders en kinderen. 

De data van de keuzecursussen zijn 11, 18, 25 maart en 1 april, 

van 12.45 - 14.15u. 

Kun je iets voor ons betekenen, neem dan contact op met 

cultuur@zevensprong-amsterdam.nl 

 

Bibliotheek 

We zijn heel blij met de hulp van een aantal ouders bij het 

draaien van de bibliotheek en er worden samen mooie plannen 

gemaakt om het lezen nog meer onder de aandacht te brengen. 

Zo is er het plan om de zwerfboeken meer toegankelijk te maken 

voor kinderen en ouders. We hebben hier weerbestendige kasten 

voor nodig die binnen de hekken van de school geplaatst kunnen 

worden. Heb je nog een mooie kast staan die wij hiervoor 

kunnen gebruiken? Mail naar cultuur@zevensprong-

amsterdam.nl  

 

Werkgroep duurzaamheid 

Sinds kort is er een werkgroep duurzaamheid op de 

Zevensprong. Om de afvalberg een stukje kleiner te maken is de 

werkgroep gestart met het maken van stoffen mondkapjes voor 

de kinderen van de bovenbouw. Deze zullen worden uitgedeeld 

als de school weer opengaat. Inmiddels zijn er al veel mooie 

mondkapjes gemaakt, maar we hebben nog steeds ouders nodig 

om ons hierbij te helpen. De werkgroep zorgt voor stof en een 

naaipatroon + instructies. Jullie kunnen je aanmelden bij Marlous 

de Winter: 

marlous77@gmail.com 
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