Weekbrief bovenbouw
Vrijdag 11 februari

Beste ouders,

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 te 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.

Topografietoets groepen 5/6
We toetsen de provincies en de hoofdsteden op vrijdag 18 februari. Het
oefenblad zit in hun tas.
Als groep 5 deze toets haalt, hebben ze verder geen topografietoetsen.
Groep 6 krijgt dit jaar nog 4 toetsen. Die data volgen.

Duurzame mondkapjes
Marlous (de moeder van Loïs uit de Wafeltjes) heeft een hele lading stoffen
mondkapjes gemaakt. Dit om het aantal wegwerpmondkapjes laag te houden.
Wel zo duurzaam!
Dank voor je inzet! We delen ze uit aan kinderen die er een nodig hebben.

Wijziging: 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. De data zijn veranderd ten
opzichte van de vorige nieuwsbrief.
We zoeken ouders voor 21 en 22 maart.

21 maart: Belgen en Reuzenkwakkels
22 maart: Maneblussers en Muishonden
Mocht je kunnen helpen? Mail dan naar de eigen groepsleerkracht.

Aanvullende informatie DIA-toetsen
We hebben eerder al een algemene uitleg meegestuurd over de toetsen in de
bovenbouw. Nu sturen we nog een andere uitleg mee. Deze is nog meer
toegespitst op de details van de DIA.

Verkeerslessen 7/8
Komende week krijgen de kinderen dagelijks les over veiligheid in het verkeer.
Het behandelde boekje krijgen ze in de vakantie mee naar huis. Om goed
voorbereid het theorie-examen in te gaan, is het raadzaam om in de vakantie
samen nog eens wat te lezen uit het boekje. Alle informatie in dit boekje kan
door Veilig Verkeer Nederland getoetst worden.
Na de vakantie volgt de datum voor de toets. Wij besteden er dan in de groepen
verder geen aandacht meer aan.

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

