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Beste ouders van de onderbouw,
Schoolweek 19
Wat een hectische week was het waarin er weer veel flexibiliteit werd
gevraagd van de kinderen, van de ouders en van de leerkrachten. In de
onderbouw waren de Dakhazen in quarantaine. Gelukkig mochten de
kinderen met een positieve testuitslag van de GGD vanaf donderdag weer
naar school.
Volgende week
We gaan aan de slag met het thema Pluk van de Petteflet. Op de planning
staat een bezoek aan de gelijknamige voorstelling. Wij gaan met de
cultuurbus naar deze voorstelling van het Nederlands Philharmonisch
orkest. Helaas kunnen vanwege de corona maatregelen niet alle scholen
die gereserveerd hebben naar de voorstelling komen. Er zal waarschijnlijk
moeten worden geloot. Zodra wij hier meer informatie over hebben, laten
wij jullie dat meteen weten. In de aanloop naar deze muzikale
voorstelling lezen wij het boek voor, hebben wij hierover kringgesprekken
en zal er in dit thema worden geknutseld.
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 intern aan
het overleggen welke andere digitale mogelijkheden er 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!

Fijn weekend!
Marion, Marja, Rachida, Zahra, Cathérine, Romea, Dounia, Mylène, Rosa
en Yvonne

