Weekbrief bovenbouw
Vrijdag 4 februari

Beste ouders,
Inschrijvingen hulpouders
In deze brief vinden jullie veel oproepen voor hulpouders. We hopen op een
veilige manier toch weer meer hulp van jullie in te zetten op de werkvloer. Denk
aan: excursies, keuzecursussen of het versieren van de gangen.
We merken dat er dit jaar minder reacties komen vanuit ouders om te helpen.
Dat is begrijpelijk, want deze pandemie vraagt behoorlijk veel van ons allen.
Toch hopen we weer op meer ouderhulp te kunnen gaan rekenen. Zonder
voldoende ouderhulp kunnen de meeste activiteiten niet doorgaan.
Samen hebben we gekozen voor een cultuur- en wereldoriëntatie school.
Jenaplan, dat is de visie waar onze gemeenschap voor staat. Hierin is de rol van
de ouder tijdens het leren van de kinderen onwijs belangrijk. Ook tijdens de
excursies én de voorbereiding hiervan. De onderwijsprofessional trekt samen op
met de ouders om het onderwijs te laten sprankelen.
We zien dat de kinderen meer dan ooit behoefte hebben om, naast de reken- en
taallessen, weer opnieuw van de prachtige wereld om hun heen te leren. Eropuit
te gaan! Plezier te maken! Samen met je vrienden uit de stamgroep...
De komende periode proberen we opnieuw zoveel mogelijk activiteiten te
organiseren om de kinderen een mooie tijd op school te laten beleven. We
besteden extra aandacht aan hun sociaal-emotionele welzijn/ontwikkeling. We
rekenen erop dat zoveel mogelijk ouders hun steentje bijdragen aan deze mooie
activiteiten.
Vanuit de MR kregen we te horen dat jullie normaliter bij de deur van het
groepslokaal de inschrijflijsten zagen hangen. Nu is dat niet zo. Dat maakt
wellicht de drempel hoger om je in te schrijven. We zetten vanaf komende
periode een groot bord buiten. Daarop kunnen jullie ook alle ouderhulpoproepen
zien hangen. Schrijven jullie je weer in?
We hopen samen weer onderwijs te kunnen maken. Ouders en
onderwijsprofessionals weer met elkaar samen.

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 5/6: 11, 18, 25 maart, 1 april.
Dit zijn de data voor de groepen 7/8: 4, 11, 18 maart, 25 maart.
Mocht je kunnen helpen? Mail dan naar de eigen groepsleerkracht én
cultuur@zevensprong-amsterdam.nl . Laat meteen even weten welke vrijdagen
je kunt.

Fietsend naar een vuurexcursie groepen 7/8 - hulpouders
Voor een excursie voor de groepen 7/8 zoeken we hulpouders die meekunnen
fietsen én begeleiden tijdens een excursie.
Voor de Belgen, Maneblussers én Reuzenkwakkels zoeken we ouders op 4 april.
Hieronder staan de tijden waarop we hulpouders nodig hebben.

09.30-11.00 Maneblussers
10.15-12.45 Belgen
12.45-15.15 Reuzenkwakkels
De Reuzenkwakkels zullen deze dag dus ook later terug op school (thuis) zijn.
Voor de Muishonden zoeken we ouders op 5 april.

9.00-10.30 uur Muishonden
Mocht je kunnen helpen? Mail dan naar de eigen groepsleerkracht.

Seksuele voorlichting groepen 7/8
Tijdens het Vuurproject zal er ook aandacht zijn voor de seksuele voorlichting in
de groepen 7/8. Wil je hier thuis verder over in gesprek? Klik dan vooral eens op
deze link: https://www.slo.nl/thema/meer/tule/orientatie-jezelf-wereld/
Hier staan alle doelen die staan in het curriculum basisonderwijs. Deze doelen
zijn we in acht jaar tijd verplicht aan te bieden. Je kunt de preciezere doorkijkjes
vinden onder kerndoel 34, 37 en 38.
Uiteraard volgen we hierin ook, net als in de rest van ons lesaanbod, de
kinderen. We trachten zoveel mogelijk aan te sluiten bij het niveau van de
kinderen.

Geen DIA-proeftoets groep 8

Vorig jaar namen we de DIA-proeftoets groep 8 af. Dat doen we dit jaar niet. De
kinderen zijn ondertussen bekend met de werkwijze van de DIA-toetsen.
Daarnaast zouden daaruit dezelfde werkpunten komen als de werkpunten die
komen uit de middentoetsen. Die immers pas net zijn afgerond.

Warme groet,
Soumaya, Ine, Nico, Marga, Guido, Christine, Eelco, Arjan, Zineb, Carine, Nicky,
Rosa, Cindy en Youri

