
 

 

Nieuwsbrief 

Bovenbouw 
Vrijdag 18 maart 

 

Beste ouders, 

Thuisonderwijs  

Wat fijn dat we weer fysiek onderwijs mogen én kunnen geven zonder 

allerhande ingewikkelde, maar begrijpelijke, maatregelen. Omdat het een hele 

taak is om alles online te zetten en aan te passen aan thuisonderwijs, hebben 

wij besloten om de Classrooms niet meer te gebruiken. Laten we hopen dat een 

nieuwe variant er niet toe leidt dit besluit terug te moeten draaien.   

Zijn kinderen ziek of moeten zij thuisblijven (om welke reden dan ook) dan 

kunnen jullie op de website van de Zevensprong een overzicht vinden van werk 

dat de kinderen altijd thuis kunnen doen. De bovenbouw kinderen kunnen altijd 

inloggen op Basispoort.  

De Chromebooks blijven vooralsnog thuis en we deactiveren de Classrooms nog 

niet. Dit doen we om in geval van nood weer snel te kunnen omschakelen naar 

onlineonderwijs.  

 

Stamgroepavond  

Op 7 april nodigen we jullie graag uit voor de tweede stamgroepavond voor 

ouders. Het programma voor de groepen 5-6 is van 16.30u-18.30u. Het 

programma van de groepen 7-8 is van 17.30u-19.30u.  

In het programma zit een verzorgd hapje en drankje vanuit school. Wij hebben 

de planning zo gemaakt dat groepsleerkrachten en ouders elkaar kunnen 

ontmoeten in een informele setting. Vanuit onze jenaplanvisie vinden wij het 

belangrijk om met elkaar het gesprek aan te gaan om op die manier onze 

gemeenschap te versterken.  

Voor de inhoud van de presentatie in de groepen nemen we de feedback vanuit 

de MR mee om jullie inhoudelijk mee te nemen in de doelen van dit schooljaar 

en jullie meer te betrekken bij het onderwijs. Maar we besteden ook aandacht 

aan het reilen en zeilen in de groepen. Uiteraard nemen we jullie ook weer mee 

in ons Jenaplantraject met 't Kan!  

We hopen zoveel mogelijk ouders te zien op deze avond! 

 

Inhaalmoment schoolfoto  



Voor de kinderen die afwezig waren op de dag van de schoolfoto is er een 

inhaalmoment op dinsdag 22 maart.  

 

Topografietoets groep 6 

Vrijdag 25/03 maakt groep 6 de topografietoets level 3.  

 

Natureluur  

Komende week is de fietsexcursie voor alle bovenbouwers. Op deze dag moeten 

alle kinderen met de fiets naar school komen. Er is, vooralsnog, geen 

vervangend vervoer. Mochten kinderen nog moeite hebben met fietsen óf 

vanwege een andere reden niet kunnen fietsen, neem dan z.s.m. contact op met 

de eigen groepsleerkracht.  

Maandag 21 maart: Belgen en Reuzekwakkels 

Dinsdag 22 maart: Muishonden en Maneblussers 

Donderdag 24 maart: Pommekes en Spaatjes 

Vrijdag 25 maart: Pralines en Wafeltjes 

 

Let op! Bij de activiteiten kunnen kinderen vies worden. Stevig schoeisel is aan 

te raden.  

 

Ophaalactie Giro555 

Verschillende kinderen uit de bovenbouw hebben uit eigen initiatief acties 

opgezet om Giro555 te steunen. Er worden sieraden gemaakt, cake verkocht en 

zelfs mini-optredens gegeven. Er is al meer dan 500 euro opgehaald. 

 

Warme groet, 

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

Carine, Nicky, Rosa, Désiree, Ine en Youri 

 


