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Schoolweek 23 

Met rekenen hebben de kinderen Klaar voor de toets gemaakt. Aan de 
hand van deze resultaten zien wij waarmee er extra moet worden 
geoefend voordat het blok wordt afgesloten. 

Het spellingcategoriewoord voor groep 4 deze week was meeuw. De regel 

is dat je –ieuw, -uw en –eeuw altijd zo 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.  

Na de vakantie 

Direct na de voorjaarsvakantie starten wij met het grote schoolproject 

Vuur. Deze zal 6 schoolweken in beslag nemen en vol staan met allerlei 

activiteiten. De kinderen zullen binnenkomen in een versierde hal en 

school. 

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 3-4: 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. 

Dit is ook de week van de schoolfotograaf en de portfoliogesprekken. De 

kinderen worden volgens onderstaand rooster uit de groep gehaald. 
Tijdens het gesprek staat het portfolio centraal, vandaar dat wij vragen 
om deze mee te nemen naar het portfoliogesprek.  

Schoolfotograaf 

Dinsdag 1 maart   Reppers 
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Woensdag 2 maart Kloppers en Duveltjes 

Vrijdag 4 maart  Kuifjes  

Meer voor op de kalender 

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 

 

Fijne vakantie! 

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


