
 

 

Nieuwsbrief 22 
Groepen 1-2 

vrijdag 11 februari 2022 

 

Beste ouders van de onderbouw, 

Schoolweek 22 

Gedurende de week kwamen we steeds meer terug bij de normale gang 
van zaken. Steeds meer kinderen en collega's meldden zich beter en 

waren weer op school. In de groepen is er nagenoten van de muzikale 
voorstelling over Pluk van de Petteflet door samen een voorstelling te 
maken, te knutselen of de verhalen van Pluk mee te nemen in het spel. 

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.  

 

Volgende week 

In deze laatste week voor de voorjaarsvakantie gaan wij met ieder kind 
apart in gesprek over zijn of haar portfolio. Op vrijdag zullen wij deze 

periode een beetje feestelijk afsluiten met en filmpje en wat lekkers. 

 

Voor op de kalender 

Maandag 14 februari  Start inschrijving portfoliogesprekken 

Vrijdag 18 februari Portfolio's mee naar huis 

14.30 Start voorjaarsvakantie 

Maandag 28 februari Start grote schoolproject VUUR 

Week van de portfoliogesprekken met kinderen. 

Graag de portfolio's 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 Ridders en 

Monniken 

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. 
 

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

en Yvonne 
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