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Schoolweek 22 

Eindelijk waren de groepen weer gevuld met (bijna) alle kinderen en 
konden wij gezamenlijk aandacht besteden aan het schrijven van 
reflectiekaarten voor in het portfolio. Daarnaast hebben we met de tafels 

1, 2, 10 en 5 geoefend, gewerkt met de Verliefde Harten, de +1 en –1 
strategie bij de keersommen (groep 4) besproken en weer de +1, +2 en 
dubbelsommen (groep 3) geoefend. 

Het spellingcategoriewoord van deze week was zwarte mieren. De regel is 

dat je achteraan een /u/ hoort maar een e schrijft. Groep 3 ging aan het 

werk met woorden die beginnen met sch-. 

In de groepen lezen de kinderen allemaal iedere middag 20 minuten in 
een AVI boekje. Iedereen heeft zo'n boekje in zijn of haar laatje liggen. 
Alleen op vrijdag zijn de kinderen vrij in hun boekkeuze. Voor een goede 

leesontwikkeling is het belangrijk om te lezen, lezen, lezen! Vandaar het 
verzoek om thuis je kind minimaal 10 minuten per dag hardop te laten 
(voor)lezen.  

Volgende week 

De portfoliomappen zijn grotendeels gevuld met mooi materiaal. In deze 
week voor de krokusvakantie gaan wij met de kinderen in gesprek om 

samen terug te kijken op de afgelopen periode en samen vooruit te kijken 
naar wat er in de tweede helft van het jaar nog kan worden geleerd en 
wat er nog beter kan. 

Voor op de kalender 

Maandag 14 februari Start inschrijving portfoliogesprekken 

Vrijdag 18 februari Portfolio's mee naar huis 
14.30 Start voorjaarsvakantie 

Maandag 31 maart Start grote schoolproject VUUR 
Week van de portfoliogesprekken met kinderen. 
Graag de portfoliomap dan meenemen. 

Vrijdag 8 april Parade ter afsluiting van het grote schoolproject 
VUUR 

Woensdag 13 april Paasontbijt 

Vrijdag 22 april Aandacht voor Ramadan en Suikerfeest 



Maandag 9 mei Start Geschiedenis project: Tijd van Jagers en 
Boeren 

Maandag 16 mei  Start Week van het Verkeer 

 

Vuurproject; keuzecursus - hulpouders  

Voor de keuzecursus Vuur zoeken we ouders die kunnen helpen in de 
begeleiding. We kunnen hulp gebruiken van 12.45u tot 14.30u. Je bent 
welkom om één, twee, drie of alle vier de keren komen helpen. Alle hulp 

is welkom.   

 

Dit zijn de data voor de groepen 1/2: 11, 18, 25 maart, 1 april.  

Mocht je kunnen helpen? Mail dan naar de eigen groepsleerkracht én 
cultuur@zevensprong-amsterdam.nl.  Laat meteen even weten welke 

vrijdagen je kunt. 

Vanaf deze week staat er buiten bij de voordeur een bord waarop ouders 

zich, indien van toepassing, kunnen inschrijven voor ouderhulp bij diverse 

activiteiten. 

Verder nog 

Zoals wij al eerder aangaven vinden wij het heel erg belangrijk om de 

traktaties bij bijvoorbeeld verjaardagen klein, gezond en eetbaar te 
houden. Het gebeurt helaas nog steeds af en toe dat er dan speelgoed 
uitgedeeld wordt. Dit plaatst de leerkracht in een moeilijke positie. De 

cadeautjes weer mee naar huis geven met de jarige job wordt dan toch té 
zielig gevonden, terwijl dit wel noodzakelijk is om deze gewoonte te 
doorbreken. Vandaar dat wij nu nog een keer een dringend beroep op 

jullie doen om geen cadeautjes mee te geven bij de traktatie. 

Fijn weekend! 

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