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Beste ouders van de onderbouw,
Schoolweek 25

De kleuters zijn allemaal enorm enthousiast geworden door de prikkelende start van dit grote
schoolproject. Zoals de foto's laten zien zijn er veel mooie werkjes gemaakt.

Maar ook tijdens het spel zien wij het enthousiasme terug. In de bouwhoek is er een dinopark
gemaakt met daarin een vuur, zodat de dieren het ook lekker warm hebben. Vol trots laten kinderen
hun zelfgemaakte brandweerauto zien met de vraag ‘Vind je hem mooi?’.

Op dinsdag mochten de kinderen uit de onderbouw met jassen en dekens naar buiten, om bij het
kampvuur naar de verhalenvertellers te luisteren. Vanmiddag was er, met hulp van ouders, een
keuzecursus. In iedere groep werd er een andere activiteit georganiseerd. Tijdens vier vrijdagen
krijgen alle kleuters alle verschillende activiteiten aangeboden.

Volgende week
We gaan met de kinderen verder in gesprek over vuur en de brandweer. Daarnaast
krijgen wij in de groepen bezoek van jenaplanexperts die ons ondersteunen in het proces
om de ontwikkeling van onze kinderen nog beter te begeleiden, door bijvoorbeeld het
spel van de kleuters te helpen verdiepen. Dit doen wij onder andere door het stellen van
vragen die de kinderen tot nadenken stemmen.

Voor op de kalender
Donderdag 7 april
Vrijdag 8 april
Woensdag 13 april
Donderdag 14 april
Vrijdag 15 april
Maandag 18 april
Vrijdag 22 april
Maandag 9 mei
Maandag 16 mei

Bezoek van de brandweer aan de onderbouw
Stamgroepavond (ovb)
Parade ter afsluiting van het grote schoolproject VUUR
Paasontbijt
Studiedag
Vrij in verband met Goede Vrijdag
Vrij in verband met tweede paasdag
Aandacht voor Ramadan en Suikerfeest
Start Geschiedenis project: Tijd van Jagers en Boeren
Start Week van het Verkeer

Oekraïne
In de onderbouw komt de oorlog in de Oekraïne heel soms boven, tijdens de
kringgesprekken of op andere momenten. De vragen die de kinderen stellen, proberen
wij zonder emotie en zo eenvoudig mogelijk te beantwoorden. Wij vinden het belangrijk
om met de kinderen over dit onderwerp in gesprek te blijven, vooral als wij merken dat
er vragen opkomen naar aanleiding van Youtube filmpjes en TikTok. De Zevensprong
doet niet mee met de landelijke acties, wel stimuleren en ondersteunen wij acties die
vanuit de kinderen zijn ontstaan. Het geld dat er wordt opgehaald zullen wij in bewaring
nemen en in één keer overmaken naar giro 555.

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

