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NIEUWS SCHOOLLEIDING 

Agenda 

Stamgroepavond wordt verplaatst naar 19 mei. 

Stamgroepavond 1-2 en 5-6 binnen 16.30u.-17.30u. 
Gezamenlijke pauze buiten: Foodtrucks 17.30u.-18.30u. 
Stamgroepavond 3-4 en 7-8 binnen 18.30u.-19.30u. 
 

Vrijdag 8 april: Afsluiting Schoolproject 

Woensdag 13 april: Paasontbijt 

Donderdag14 april: Studiedag kinderen vrij 

Zaterdag 23 april t/m 8 mei: Meivakantie 

Donderdag 19 mei: Nieuwe datum stamgroepavond. 

 

Stamgroepavond met foodtrucks 

De stamgroepavond stond gepland op 7 april. We hebben er 

echter helemaal niet bij nagedacht dat dit midden in de Ramadan 

valt. Aangezien wij vanuit onze jenaplanvisie met de gehele 

gemeenschap samen willen zijn en deze keer samen willen eten, 

hebben we besloten om deze bijeenkomst te verplaatsen. 

 

We begrijpen dat dit een laatste moment wijziging is, waarbij we 

excuses willen maken dat we hier niet eerder het dilemma 

hebben gesignaleerd. Er zijn geen verzoeken bij ons 

binnengekomen, maar wij vinden het fijn om de gehele 

gemeenschap van ouders te ontvangen. De nieuwe datum is 

donderdag 19 mei. 

 

Wij nodigen u graag uit om in de pauze van de stamgroepavond 

met ons te genieten van het eten geserveerd door verschillende 

foodtrucks. Tijdens de vorige stamgroepavond hadden wij een 

Barista geregeld. Nu willen we heel graag tijdens het eten de 

verbinding met elkaar maken. Daarvoor en daarna bent u van 

harte welkom in de stamgroep. U zult begrijpen dat we op deze 

avond alleen de ouders zullen ontvangen, zonder de kinderen. 

Dit om het gesprek vooral met elkaar te voeren. 

 

Afscheid collega 

Na de meivakantie nemen we afscheid van Arjan. Arjan heeft 

een andere baan gevonden op een reguliere school. Hij neemt in 

de week van 18 april afscheid in de verschillende groepen waar 

hij dit schooljaar heeft gewerkt. De ouders van de betreffende 

groepen zijn op de hoogte gesteld. 

 

Home start 

Home-Start is een project waarbij vrijwilligers (vaak ervaren 

moeders) met ervaring en/of affiniteit met het ouderschap 

gekoppeld worden aan gezinnen met jonge kinderen. Zij bieden 

voor gemiddeld een jaar één dagdeel per week steun in de 

thuissituatie rondom de opvoeding. Zij zijn op zoek naar 

vrijwilligers. In de bijlage vindt u meer informatie. 

 

NIEUWS ONDERSTEUNINGSTEAM 

Gelukkig kunnen we weer starten met leesouders in de groepen 

3 en 4. Paula en Eefje hebben de leesouders uitgebreid ingepraat 

en zij starten deze week met de kinderen, heel fijn! 

De ouders van de kinderen uit de groepen 2, 3, 4 die met het 

digitale interventieprogramma Bouw! Werken, hebben inmiddels 

ook allemaal een uitnodiging gekregen om op school te komen 

kijken hoe een les eruitziet. De tutoren uit de groepen 7 en 8 

laten het heel graag zien! 

 

 

 



NIEUWS CULTUURCOÖRDINATOREN 

Het bruist en het vlamt op school! De kinderen hebben de 

afgelopen weken genoten van uitstapjes naar de Natureluur en 

de Oeverlanden, keuzecursussen en verschillende dans- zang- en 

batikworkshops. Wat fijn dat we er weer op uit kunnen en wat 

heerlijk om alle ouders weer te mogen ontvangen op school! 

 

Het Vuurproject komt in de afrondende fase. Traditiegetrouw 

maken we met alle kinderen dan één grote schooltentoonstelling. 

Dit jaar kunnen jullie deze, samen met jullie kind, komen 

bewonderen op verschillende momenten. 

De groepen 1-2 zijn welkom op maandag 4 april vanaf 14.45u. 

De groepen 3-4 zijn welkom op dinsdag 5 april vanaf 14.45u. 

De groepen 5-8 zijn welkom op woensdag 6 april vanaf 12.45u. 

Op vrijdag 8 april sluiten we het project gezamenlijk af. Vanaf 2 

uur dansen en zingen de kinderen op het schoolplein. Komen 

jullie kijken? 

 

VERKEER 

De kinderen uit de groepen 7-8 hebben hun theoretisch 

verkeersexamen afgelegd. Bij groep 8 is ook het praktisch 

verkeersexamen afgenomen. We hopen dat we iedereen met een 

verkeersdiploma naar het VO kunnen sturen! 

 

De week van 16 mei organiseren we de week van het verkeer op 

school. Tijdens deze week is er in alle groepen aandacht voor 

verkeersveiligheid en dan met name fietsveiligheid. We zijn op 

zoek naar ouders die ons op woensdag 20 april vanaf 12.30 uur 

willen helpen om de aankleding van deze week te verzorgen. 

Heeft u tijd en zin om verkeersborden te maken zodat alle 

kinderen de borden goed leren herkennen, mail naar 

eefje.nijssen@zevensprong-amsterdam.nl 

 

 

 

 

NIEUWS VAKLEERKRACHT GYM 

 In de afgelopen maand hebben er 5 teams deelgenomen aan het 

jaarlijkse schoolvoetbal toernooi. Iedereen was gemotiveerd en 

klaar om te spelen en dat leidde tot mooie, sportieve 

wedstrijden. Ze hebben hun best gedaan en het resultaat mag er 

wezen.  

 
 

Uiteindelijk zijn er 4 van de 5 teams door naar de volgende 

speelronde!!! 

KNVB jongens groep 7-8 is 1e geworden in de poule en gaat door 

naar de tussenronde op woensdag 13 april. 

KNVB meiden groep 7-8 is 3e geworden in de poule en gaat als 

een van de beste nummers 3 door naar de tussenronde op 

woensdag 13 april 

KNVB gemixt groep 5-6 is 3e geworden in de poule en gaat als 

een van de beste nummers 3 door naar de tussenronde op 

woensdag 13 april. 

EK meiden groep 7-8 is 3e geworden in de poule en gaan gelijk 

door naar de finale op woensdag 11 mei. Zij gaan gelijk naar de 

finale, omdat er heel weinig teams meedoen en daardoor geen 

tussenronde nodig is. 

 

 



De teams die door zijn naar de tussenronde op 13 april spelen op 

die dag meerdere wedstrijden in een nieuwe poule. Worden ze 

1e in die poule dan gaan ze ook door naar de finale op 11 mei.  

 

Voor beide dagen volgt nog het exacte programma.  

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

              
 
 
 
 
 
 
 
     

 
       

 
  


