
 

 

Nieuwsbrief 19  

groep 3-4 
Vrijdag 21 januari 2022 

 

Schoolweek 19 

Wat een hectische week was dit waarin er veel gevraagd werd van de 
kinderen, de ouders en de school. In de middenbouw waren de Kloppers 
in quarantaine. Gelukkig konden ze vanaf donderdag (met een positieve 

GGD testuitslag) weer beginnen. Maar ook in de andere groepen waren er 
veel kinderen afwezig. Wij zijn begonnen met de toetsweken. De kinderen 
die afwezig zijn, kunnen deze op een later moment gewoon inhalen. De 

gymlessen konden bijna allemaal niet doorgaan vanwege afwezigheid van 
Charlotte.   

Groep 3 

De spellingwoorden deze week waren woorden met 2 medeklinkers aan 
het begin, zoals blok en fles. Bij de leeslessen gaan wij samen verhaaltjes 
hardop lezen. 

Groep 4 

Het woord van de spellingcategorie is gebak. De bijbehorende 
spellingregel is: In woorden die beginnen met ge, be en ver, hoor je een 

/u/ vooraan, maar je schrijft een e. 

  

Volgende week 

Hoera, Charlotte is weer beter. De gymlessen gaan weer volgens het 
gebruikelijke rooster gegeven worden. Met rekenen gaan wij veel 
herhalen en gaan wij extra oefenen met de tafels en klokkijken. Ook met 

spelling gaan wij extra oefenen, nu niet alleen per spellingcategorie, maar 
ook met de spellingcategorieën door elkaar. Daarnaast zullen wij veel tijd 
besteden aan het vullen van het portfolio. Hierbij geven wij veel aandacht 

aan het evalueren en reflecteren. Wat vond je nog moeilijk, wat ging er 
heel goed en wat wil je nog leren zijn voorbeelden van vragen die gesteld 
gaan worden. 

 

Interpretatie scores in Ouderportaal Parnassys 

Jullie zien vanzelf de scores in het ouderportaal van Parnassys 

verschijnen. We geven later ook de grafieken mee naar huis. Hierin is de 



(eventuele) groei zichtbaar in vergelijking met (eventuele) vorige scores 

van het individuele kind.  

In de bijlage vinden jullie een uitleg over de interpretatie van de toets-

scores. 

 

Verder nog 

Mochten er problemen zijn met het inloggen op Google Classroom, dan 

graag een mailtje sturen naar ICT@zevensprong-amsterdam.nl.  

Aan het begin van het schooljaar hebben wij aan jullie doorgegeven dat 

wij halverwege het schooljaar een tweede stamgroepbijeenkomst zouden 

organiseren. Zoals jullie begrijpen, is samenkomen in de school op dit 

moment helaas niet haalbaar. Zodra het veilig kan, zullen wij meteen 

nieuwe data plannen en dit met jullie communiceren.  Wij zijn nu intern 

aan het overleggen of er ook nog digitale mogelijkheden zijn. 

Duurzaamheid - Een stad vol groen 

Groene steden. Duurzaam voedsel. Schone energie. Een gezonde plek om 

te leven. Steeds meer mensen vinden deze dingen belangrijk. Maar hoe 

krijg je ze voor elkaar? Op de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade vind 

je geweldige groene ideeën! De Expo is van 14 april t/m 9 oktober 2022. 

Mis het niet, Floriade is maar eens in de tien jaar! 

 
 

Ligt de witte portfoliomap nog thuis dan ontvangen wij die graag z.s.m. 

terug.  

Fijn weekend! 

Ouafae, Cynthia, Mirjam, Sandra, Lidewij, Erynn, Eelco en Yvonne 
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