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NIEUWS SCHOOLLEIDING 

 

Agenda 

Zaterdag 19 februari: Voorjaarsvakantie 

Maandag 28 februari: Start schoolproject De Zevensprong in 

Vuur en Vlam 

Dinsdag 1, woensdag 2, vrijdag 4 maart schoolfotograaf  

Donderdag 3 maart: Warme Truiendag op school 

Vrijdag 8 april: Afsluiting Schoolproject 

 

Na de voorjaarsvakantie  

Na de voorjaarsvakantie hoeven de kinderen geen mondkapjes 

meer te dragen in de gangen. Het mag natuurlijk nog steeds als 

zij zich daar fijn bij voelen. We zijn heel blij dat er weer andere 

tijden aanbreken. Het bevalt goed om de onderbouw via hun 

eigen ingangen te ontvangen en vooralsnog houden we dit zo. 

De midden- en bovenbouwgroepen verwelkomen we bij de 

voordeur. In de afgelopen periode hebben we gezien hoe 

zelfstandig de kinderen zijn, zelfs de kleuters komen zelfstandig 

binnen. We hopen dat we dit met elkaar in stand kunnen 

houden. Na de vakantie nemen we de tijd om jullie allemaal weer 

in de school te ontvangen. In de week van 28 februari zijn de 

oudergesprekken. Dan heten we jullie van harte welkom in de 

groep van je kind. In de week van 7 maart zijn jullie weer 

welkom om je kind in de school te brengen, met de kanttekening 

dat we dus samen de zelfstandigheid van de kinderen blijven 

koesteren. Door het op deze manier rustig op te bouwen, hopen 

we dat we het voor u, de kinderen en de leerkrachten veilig en 

goed kunnen houden. Dank voor uw begrip de afgelopen 

maanden. We kijken uit naar de komende periode waarin u weer 

welkom bent in de school en we weer echt een gemeenschap 

kunnen vormen. We blijven de adviezen en richtlijnen van de 

overheid volgen. We houden jullie op de hoogte.  

  

Stamgroepavond  

In maart hoort u van ons of er nog een stamgroepavond plaats 

gaat vinden met de hele groep en niet zoals in het begin van het 

jaar met halve groepen. Het ziet er naar uit dat we deze avonden 

voor de afzonderlijke bouwen kunnen realiseren.   

  

Team 

We zijn blij met onze nieuwe collega, Zahra. Zij is deze week 

gestart bij de Dakhazen als duo van Rachida. 

Onze jongste kleuters de Bonbonnekes lopen al dapper door de 

school met Dounia. Soms gaan ze zelfs even samen op visite in 

één van de andere onderbouwgroepen. 

Guido, groepsleerkracht van de Maneblussers (7-8) is op 8 

februari vader geworden van de kleine Luna. Gelukkig hebben 

vaders tegenwoordig wat meer verlof. Guido is er weer op 7 

maart. 

Charlotte heeft donderdag 10 februari een kijkoperatie aan haar 

knie gehad. Daarom kunnen deze week alleen de gymlessen 

doorgaan op de dagen dat zij stagiaires heeft. Na de vakantie zal 

zij hopelijk voldoende hersteld zijn om weer alle gymlessen te 

geven.  

 

Aanmeldingen 

Wilt u het aanmeldformulier voor jongere broertjes/zusjes op tijd 

bij ons inleveren. De deadline voor kinderen geboren tussen 

september en december 2018 is op 3 maart.  

 

Ouder-kind gesprekken 

De gesprekken vinden op school plaats. U heeft hiervoor al een 

uitnodiging ontvangen. In het portfolio gesprek bespreken we 

met u waar uw kind en de groepsleerkracht trots op zijn, de 



aandachtspunten voor de komende tijd en hoe we dit gaan 

realiseren. Met de ouders en kinderen van groep 7 spreken we 

minder over het portfolio en meer over de aandachtspunten voor 

de komende tijd en het indicatie advies. De ouders en kinderen 

van groep 8 hebben in februari al hun ouder-kind gesprek 

gevoerd met de groepsleerkrachten en hun definitieve advies 

gekregen.  

 

Schoolfotograaf 

De eerste week van maart komt de schoolfotograaf. Later in het 

jaar komen ze terug voor de foto's van broertjes en zusjes. Nu 

maken ze individuele foto's van de kinderen. Daarvan wordt ook 

een mooie groepsfoto samengesteld. 
 

Bericht van Woest Zuid Xenios 

Woest nieuws voor de kinderen van De Zevensprong! In het 

gloednieuwe clubhuis van Hockeyclub Xenios opent na de 

meivakantie Woest Zuid Xenios haar deuren. Woest Zuid is dé 

club voor kinderen vanaf 4 jaar. In je eigen wereld spelen en 

bewegen, onder aanmoediging van begeleiders die het kind in 

zichzelf nog kennen. Met programma’s die zijn gericht voor 4 t/m 

6 jaar en 7 t/m 12 jaar, krijgt elk kind de ruimte om in de eigen 

belevingswereld te bewegen en te spelen. We zijn veel buiten op 

avontuur. Zie hier waarom ouders kiezen voor Woest Zuid: 

https://www.youtube.com/watch?v=bxPXwjTXb1Y&feature=yout

u.be 

Wil je zeker weten dat je een plekje hebt, schrijf je dan snel in 

via de website! Meer informatie en inschrijven: 

www.woestzuid.nl, of bel naar 020-2611818. 

 

Gezamenlijk netwerk in de wijk  

In Nieuw Sloten willen we dat kinderen en jongeren zich goed 

kunnen ontwikkelen en zich veilig voelen. Op allerlei manieren 

proberen we als scholen hierin onze bijdrage te leveren. Nu kan 

het zijn dat het (tijdelijk) niet zo lekker gaat om uw kind op te 

voeden, vindt u het als ouder moeilijk om met school te 

communiceren of de juiste hulp te vinden voor uw kind 

enzovoort. Daarom worden ouders wel eens als ‘maatjes’ aan 

elkaar gekoppeld zodat de ene ouder de andere even kan helpen, 

een luisterend oor bieden of advies geven. Ook kunnen ouders 

(tijdelijk) worden bijgestaan door bijvoorbeeld een ander zoals 

een ouder iemand in de wijk. We hebben in september het idee 

met een aantal ouders van de drie scholen in de wijk verder 

verkend en nu willen we deze ideeën presenteren. Het plan was 

om u uit te nodigen voor een bijeenkomst in december. Helaas 

kon deze bijeenkomst niet doorgaan. Binnenkort plannen we een 

nieuwe datum. 

 

NIEUWS ZORGTEAM 

De middentoetsen zijn afgerond en dat betekent dat een nieuwe 

periode reken- of leesbegeleiding gaat starten. Ouders van 

kinderen die hiervoor in aanmerking komen krijgen na de 

vakantie bericht. Er zullen na de vakantie ook 

evaluatiegesprekken gaan plaatsvinden. Ook hiervoor worden 

ouders uitgenodigd. Uiteraard kunt u zelf ook contact opnemen 

met de intern begeleiders als er vragen of zorgen zijn. 

 

NIEUWS CULTUURCOÖRDINATOREN 

Na de vakantie start het grote schoolproject ‘Zevensprong in 

vuur en vlam’. Tijdens dit project zullen alle kinderen zich 

verdiepen in alles wat met het thema vuur te maken heeft; de 

positieve maar ook de negatieve aspecten. De zon staat 

enerzijds voor leven, groei, warmte, geluk en hoop, maar 

anderzijds kent het ook gevaren; (ver)brand en dus de 

brandweer, natuurrampen en klimaatverandering. Ook zal er in 

de bovenbouw aandacht zijn voor het vuurtje in ons hart: liefde 

en seksualiteit. 

 

Tijdens het project worden keuzecursussen georganiseerd, gaan 

kinderen vuur maken bij de Oeverlanden en de Natureluur en zal 

er worden gedanst en gezongen. Er komen verhalenvertellers en 

de kinderen gaan genieten van een voorstelling van Mad Science 

https://www.youtube.com/watch?v=bxPXwjTXb1Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=bxPXwjTXb1Y&feature=youtu.be
http://www.woestzuid.nl/


met als thema vuur. We sluiten het project gezamenlijk af op 

vrijdag 8 april. Meer informatie hierover volgt nog.  

Op 3 maart zullen we in het kader van duurzaamheid op school 

de verwarming een paar graden lager zetten en organiseren we 

een Warme truiendag. Want als het vuur er niet is, is het 

natuurlijk een stuk kouder. 

 

De zwerfboekenactie op het schoolplein was een groot succes, er 

zijn veel zwerfboeken meegenomen. Laat de boeken verder 

zwerven als ze zijn uitgelezen! 

 

NIEUWS VAKLEERKRACHT GYM 

Vanaf woensdag 2 maart start het jaarlijkse schoolvoetbal 

toernooi. Ook dit jaar nemen wij deel aan dit toernooi met 5 

teams! 

2 jongens teams uit groep 7-8, 2 meiden teams uit groep 7-8 en 

1 gemixt team uit groep 5-6. 

De jongens en meiden hebben in de afgelopen weken ook al 2x 

getraind en zijn er helemaal klaar voor.  

 

Mocht je het leuk vinden om ze aan te moedigen dan kan dat! 

Alle wedstrijden zijn op: 

 
RKSV DCG 
Sportpark Ookmeer 
Herman Bonpad 7 
1067 SN Amsterdam 

 

 

 

 

 

Speelschema: 

Woensdag 2 maart 

- 13.30 uur, veld 2A, Jongens/meisjes KNVB gr 5/6  
- 14.00 uur,  veld 1B, Jongens KNVB groep 7/8 
- 14.30 uur, veld 2A, Jongens/meisjes KNVB gr 5/6 
- 15.00 uur, veld 1B, Jongens KNVB groep 7/8 
- 15.30 uur, veld 1B, Meiden KNVB groep 7/8 
- 17.00 uur, veld 1B, Meiden KNVB groep 7/8 

 

Woensdag 9 maart 

- 15.00 uur, veld 2B, Jongens EK groep 7/8 
- 15.30 uur, veld 2B, Jongens EK groep 7/8 
- 15.30 uur, veld 1B, Meiden EK groep 7/8 
- 17.00 uur, veld 1B, Meiden EK groep 7/8 
- 17.30 uur, veld 2A, Jongens EK groep 7/8 

 

Woensdag 16 maart 

- 13.00 uur, veld 2A, Jongens/meisjes KNVB gr 5/6 
- 13.30 uur, veld 1B, Jongens KNVB groep 7/8 
- 14.30 uur, veld 1B, Jongens KNVB groep 7/8 
- 14.30 uur, veld 2A, Jongens/meisjes KNVB gr 5/6 
- 16.00 uur, veld 1B, Meiden KNVB groep 7/8 
- 17.30 uur, veld 1B, Meiden KNVB groep 7/8 

 

Woensdag 23 maart 

- 16.00 uur, veld 1B, Meiden EK groep 7/8 
- 16.00 uur, veld 2A,        Jongens EK groep 7/8 
- 16.30 uur, veld 2B, Jongens EK groep 7/8 
- 17.30 uur, veld 2A, Jongens EK groep 7/8 
- 17.30 uur, veld 1B, Meiden EK groep 7/8 

 

 

 


