
 

 

Weekbrief bovenbouw 
Vrijdag 18 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. (vrijdagen) 

Dit zijn de data voor de groepen 7/8: 4, 11, 18 maart, 25 maart. (vrijdagen) 

Mocht je kunnen helpen? Mail dan naar de eigen groepsleerkracht én 

cultuur@zevensprong-amsterdam.nl . Laat meteen even weten welke vrijdagen 

je kunt. 

 

Schoolfotograaf 

In onderstaand schema zien jullie wanneer de fotograaf de kinderen op de foto 

komt zetten.  

Dinsdag 1 maart 2022 

Bovenbouw   Pommekes                 

Bovenbouw   Spaatjes    

Bovenbouw   Wafeltjes     

Bovenbouw   Belgen     

Bovenbouw   Muishonden    

 

Woensdag 2 maart 2022 

Bovenbouw   Maneblussers    

Bovenbouw   Reuzenkwakkels   

 

Donderdag 3 maart 2022  

mailto:cultuur@zevensprong-amsterdam.nl


Bovenbouw  Pralines    

 

 

Leerkracht Pralines 

Gelukkig gaat het met Carine steeds beter. Dat betekent dat zij ook steeds meer 

in de groep zal staan. Ze bouwt haar werkzaamheden rustig op. Soumaya blijft 

nog steeds haar duo. 

We gunnen Carine alle tijd om te re-integreren. Voor nu hebben we afgesproken 

dat Soumaya aanspreekpunt blijft voor ouders. Zo kan Carine zich eerst 

focussen op het uitbreiden van haar lesgevende taken.  

Uiteraard staat ook Youri, vanuit zijn rol als bouwcoördinator, altijd open voor 

vragen.  

 

Kosteloos materiaal gezocht  

Voor de keuzecursussen bij het project Vuur zoekt: 

- Marga: lege plastic flessen (1,5 l) 

- Cindy: schoenendozen 

- Cindy: overig kosteloos materiaal zoals doppen, kurken, ed.  

Mochten jullie iets hebben, willen jullie ze dan aan deze collega's geven?  

 

Portfoliogesprekken 5 t/m 7  

Willen jullie de portfolio's meenemen naar de gesprekken? Dan kunnen ze 

daarna ook meteen in de kast blijven staan. We bouwen dan de tweede helft van 

het jaar meteen door met de kinderen.  

Het portfolio is een weerspiegeling van al het werk dat laat zien wat je als kind 

leert. En dat hoort natuurlijk weer bij nieuwe doelen stelt. Leren en doelen 

stellen is een doorlopend proces. Het is dus ook passender als de portfolio's 

gedurende het jaar worden opgebouwd.  

 

Warme groet, 

Soumaya, Ine, Nico, Marga, Guido, Christine, Eelco, Arjan, Zineb, Carine, Nicky, 

Rosa, Cindy en Youri 

 


