
 

 

Nieuwsbrief 

Bovenbouw 
Vrijdag 4 maart 

 

Beste ouders, 

Fietsexcursie naar Natureluur 

Een tijd geleden deden we al eens een oproep voor hulpouders. We gaan op 

fietsexcursie. De kinderen gaan o.a. zelf leren vuur maken. Helaas zijn de weer 

veranderd door de cursusleider vanuit het NME. We zoeken hulpouders die mee 

kunnen fietsen en begeleiden op de volgende momenten.  

Datum Tijd Groep 

Ma 21 maart 09.15-11.30 Belgen 

Ma 21 maart 11.00-13.15 Reuzenkwakkels 

Di 22 maart 9.15-11.30 Muishonden 

Di 22 maart 11.00-13.15 Maneblussers 

Do 24 maart 9.15-11.30 Pommekes 

Do 24 maart 11.00-13.15 Spaatjes 

Vr 25 maart 9.15-11.30 Pralines 

Vr 25 maart 11.00-13.15 Wafeltjes  

 

Als er te weinig hulpouders zijn, kan een activiteit helaas niet door gaan. 

Opgeven kan door te mailen naar de leerkracht.  

 

Batikworkshop  

Alle kinderen hebben vanaf as maandag een wit T-shirt nodig. Deze gaan ze 

onder begeleiding van een kunstenares verven (techniek: Batik). Het witte T-

shirt wordt gekleurd door het gebruik van natuurlijke producten. Door daarnaast 

te spelen met warmte (en de zon) leidt dit tot mooie resultaten!  

 

Topografietoets groep 6 

Ze hebben een nieuw leerblad meegekregen naar huis. Op vrijdag 11 maart 

toetsen we deze stof. Het is fijn als jullie thuis regelmatig met ze oefenen.  

Het is ook belangrijk dat ze de steden en wateren goed kunnen opschrijven. 

Letten op de spelling is dus ook aan te raden.  

 

Gezocht: ouder die kan helpen met overgebleven fruit 



We houden wekelijks veel schoolfruit over. Is er een ouder die de restanten voor 

ons naar de voedselbank, dan wel een kinderboerderij kan brengen. Op deze 

manier verspillen we geen eten. 

Interesse of wil je meedenken? Mail dan naar eefje.nijssen@zevensprong-

amsterdam.nl .   

 

10 maart theoretisch verkeersexamen groepen 7-8 

We herinneren jullie er graag aan dat thuis oefenen, met het oefenboekje dat ze 

voor de vakantie mee hebben gekregen, echt belangrijk is om het theoretisch 

verkeersexamen goed te kunnen maken. We gaan de laatste week om te 

oefenen in. Alle stof is voor de vakantie aangeboden geweest in de groepen.  

We berichten jullie later over de datum van het praktijkexamen.  

 

Materiaal keuzecursussen 

Alle kinderen uit de groepen 5-6 hebben vanaf maandag een 1,5 liter fles nodig. 

Ze gaan hiervan raketten maken. Maar dat is nog een geheim, dus... ssst!  

 

Mis je leuke foto's rondom het vuurproject? 

Vanaf maandag zijn jullie weer welkom om de school binnen te komen. Dan 

kunnen jullie al meegenieten van de mooie start van het project. Laten we er 

samen voor zorgen dat dit op een prettige, veilige en rustige manier verloopt.  

 

Warme groet, 

Soumaya, Ine, Nico, Marga, Cathérine, Guido, Christine, Erynn, Arjan, Zineb, 

Carine, Nicky, Rosa, Désiree, Cindy en Youri 
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