
 

 

Nieuwsbrief 23 
Groepen 1-2 

vrijdag 18 februari 2022 

 

Beste ouders van de onderbouw, 

Schoolweek 23 

Wij hebben deze week met ieder kind even apart gezeten en het portfolio 
kort besproken.  

Bijgevoegde foto's laten zien hoe leuk het is om met de wind te spelen en 
hoe ontzettend fijn het thema Pluk van de Petteflet aansluit bij de 

kleuters. Wij werden er heel erg blij van 😊! 

   



   

   

 

 

Na de vakantie 

Na de vakantie starten wij met het grote schoolproject ‘Vuur’. Binnen de 
onderbouw gaan we het, voor een groot gedeelte, hebben over de 
brandweer. Bent of kent u een brandweerman of –vrouw of iemand die 
daar veel over weet, dan kunnen we uw hulp goed gebruiken! We zijn op 
zoek naar brandweerspullen om te laten zien of om mee te spelen, maar 



het zou ook erg leuk zijn als er iemand iets kan komen vertellen over de 
brandweer of over vuur. Heeft u ideeën hiervoor, dan kunt u mailen naar 
rosa.guijt@zevensprong-amsterdam.nl.   

Voor een knutselopdracht hebben alle kinderen een eigen petfles van 1,5 
liter nodig. Wilt u uw kind er een meegeven, schoon en voorzien van 

naam? 

Voor de keuzecursus Vuur zoeken we ouders die kunnen helpen in de 
begeleiding. We kunnen hulp gebruiken van 12.45u tot 14.30u. U 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 u kunnen helpen? Mail dan naar de eigen groepsleerkracht én 
cultuur@zevensprong-amsterdam.nl.  Laat meteen even weten welke 

vrijdagen je kunt.  

Na de vakantie staat er buiten bij de zijdeur een bord waarop ouders van 

de onderbouw zich, indien van toepassing, kunnen inschrijven voor 

ouderhulp bij diverse activiteiten. 

Dit is ook de week van de portfoliogesprekken met kinderen, gelukkig 

‘live’ in de school. Het portfolio staat centraal in dit gesprek, dus graag 

meenemen!  

Daarnaast worden er deze week ook schoolfoto's gemaakt volgens 

onderstaand rooster. 

Dinsdag 1 maart  Dakhazen en Samsons 

Vrijdag 4 maart  Bonbonnekes, Schanullekes en Denderleeuwen

  

 

Nog meer voor op de kalender 

Donderdag 3 maart Warme Truiendag 

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 

 

Fijne vakantie! 
Marion, Marja, Rachida, Zahra, Cathérine, Romea, Dounia, Mylène, Rosa 

en Yvonne 

mailto:rosa.guijt@zevensprong-amsterdam.nl
mailto:cultuur@zevensprong-amsterdam.nl

