
 

 

Weekbrief bovenbouw 
Vrijdag 14 januari 

 

Beste ouders, 

Proost op 2022! 

We zijn deze week gestart met een nieuwjaarsontbijt in alle groepen. Wat was 

het fijn om weer bij elkaar te zijn. We koesteren alle activiteiten die we wél 

kunnen laten doorgaan. We hopen dat 2022 voor de kinderen, jullie en ons een 

rustiger jaar mag worden. Een jaar waarin we elkaar steeds een beetje meer 

weer mogen ontmoeten, om samen het beste onderwijs voor onze kinderen te 

kunnen bieden.    

 

Bouwcoördinatorschap 7/8 

Cindy heeft in overleg besloten haar focus te gaan leggen op de aandachtscursus 

(o.a. de yogalessen) binnen school. Eén van de gestelde schooldoelen waarvoor 

we gekozen hebben in ons Nationaal Programma Onderwijs. Een initiatief vanuit 

de overheid om kinderen optimaal te kunnen ondersteunen in hun onderwijs, 

gedurende deze pandemie.  

We hebben nu een interne vacature openstaan voor het bouwcoördinatorschap 

7/8. Totdat er een nieuwe bouwcoördinator is aangesteld, neemt Youri deze taak 

waar.  

 

Toestemming gebruik Youtube – Social Schools 

Een tijd geleden hebben we jullie gevraagd toestemming te geven via Social 

Schools voor het gebruik van Youtube op de chromebook van jullie kind. Nog 

niet iedereen lijkt hierop gereageerd te hebben.  

We vragen jullie om te kijken of jullie je voorkeur in Social Schools hebben 

aangegeven. Wij gebruiken Youtube enkel voor educatieve doeleinden én zouden 

dan ook graag z.s.m. de accounts waarvoor toestemming is gegeven, 

toestemming verlenen tot dit medium.  

 

Start DIA-toetsen 

We starten maandag met de afname van de DIA-toetsen. In de bovenbouw 

nemen we geen CITO's meer af, zoals kinderen gewend waren in de groepen 3-

4. Deze adaptieve DIA-toetsen worden deels auditief ondersteund.  



Willen jullie maandag de kinderen een koptelefoon óf oortjes meegeven? Het 

gaat om koptelefoons met een snoertje. Draadloze oortjes werken niet.  

 

Portfolio's 

Helaas hebben wij nog niet alle portfolio's op school. Voor de groepen 5 en 7 zijn 

er nieuwe mappen. De kinderen uit de groepen 6 en 8 vragen we vanuit huis één 

van de portfoliomappen mee te nemen.  

 

Zelftesten groepen 5 t/m 8  

Volgende week komen er, als alles goed gaat, weer zelftesten op school binnen. 

We geven er dan weer een paar aan jullie kind mee. Het advies is om 2x per 

week vanaf groep 6 te testen.  

Mochten jullie meer testen nodig hebben, dan kunnen jullie mailen naar 

administratie@zevensprong-amsterdam.nl .  

 

Mondkapjes 

Op dit moment geldt nog steeds de maatregel: vanaf groep 6 dragen kinderen 

een mondkapje in de gangen. Omdat de groepen 5/6 bij ons gecombineerd zijn, 

houden we aan dat vanaf groep 5 alle kinderen een mondkapje op de gang 

moeten dragen. 

We zien dat er steeds meer kinderen naar school komen zonder mondkapje. 

Laten we er samen voor zorgen dat we veilig open kunnen blijven. Geven jullie 

de kinderen weer een mondkapje mee vanaf maandag?  

 

Groep 6: Schooltuinen  

De schooltuinen starten binnenkort. Deze "binnen"-lessen, waarin vooral de 

theorie aangeboden wordt, worden ook deels buiten verzorgd. Een oproep van 

de schooltuinen om kinderen hier dan ook op te kleden.  

We gaan ervanuit dat de kinderen sowieso een mondkapje bij zich hebben en 

dat ze deze dus ook in de bus kunnen gebruiken. Zonder mondkapje mogen de 

kinderen van de vervoerder de bus niet in.  

We zoeken nog steeds hulpouders. We benadrukken graag dat de schooltuinen 

niet door kunnen gaan als er niet voldoende begeleiders zijn.  

 

Warme groet, 

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

Cindy en Youri 
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