Nieuwsbrief 32
Groepen 1-2
Vrijdag 13 mei 2022
Beste ouders van de onderbouw,
Zoals Yvonne in de vorige nieuwsbrief al aangaf, zal ik haar taken als
bouwcoördinator van de onderbouw tot de zomervakantie overnemen.
Daaronder valt onder andere het schrijven van de nieuwsbrieven. Voor de
ouders die mij nog niet kennen zal ik me even voorstellen. Mijn naam is Rosa
Guijt en ik ben groepsleerkracht van de Denderleeuwen. Mochten jullie vragen
hebben met betrekking tot de onderbouw, kunnen jullie een mail sturen naar
rosa.guijt@zevensprong-amsterdam.nl. Met de meivakantie achter de rug gaan
we de laatste maanden naar de zomervakantie in. Ik kijk ernaar uit om samen
met de onderbouwleerkrachten, de kinderen en jullie er een mooie tijd van te
maken!
Schoolweek 32
Suikerfeest
Wij hopen dat jullie allemaal genoten hebben van de meivakantie. De kinderen
kwamen vol verhalen op maandag de groep weer binnen. Wij hebben dit jaar op
school aandacht besteed aan de ramadan en hebben maandag het Suikerfeest,
dat plaats vond in de vakantie, gevierd in de groepen. Er waren allerlei lekkere
dingen gemaakt door ouders én kinderen waar we buiten in het zonnetje heerlijk
van hebben genoten. Alle ouders die iets meegebracht hebben, bedankt!

Nieuw project
Deze week zijn we begonnen met het geschiedenisthema over Ridders en
Kastelen. De kinderen zijn enorm enthousiast! In de groepen is gekeken wat de
kinderen hier al over weten en wat ze graag zouden willen leren. Ook is er
samen met de kinderen bedacht wat er in de hoeken met dit thema gedaan kan

worden. De kinderen mogen spullen passend bij het thema meenemen naar
school. Te denken valt aan verkleedkleren, speelgoedkastelen en boeken. Indien
mogelijk voorzien van naam. Al deze spullen zullen het thema nóg rijker en
betekenisvoller maken.

Stamgroepavond
Volgende week donderdag, 19 mei, staat onze tweede stamgroepavond op het
programma. Voor de onderbouw start deze om 16.30 in de eigen groep van jullie
kind. Tijdens deze avond nemen de leerkrachten jullie mee in de visie van de
Zevensprong en hoe dat zich vertaalt naar de groep van uw zoon of dochter.
Ook is er ruimte voor kennismaken en gesprekken met elkaar. Vanuit onze
jenaplanvisie vinden wij het belangrijk om met elkaar het gesprek aan te gaan
om op die manier onze gemeenschap te versterken. Rond 17.30 is het
programma binnen afgelopen en kunnen we op het plein met elkaar genieten
van een drankje en een, door foodtrucks verzorgd, hapje. Voor de onderbouw is
de avond om 18.30 afgelopen.
Het programma voor de groepen 1-2 en 5-6 is van 16.30u-18.30u. Het
programma van de groepen 3-4 en 7-8 is van 17.30u-19.30u. Tijdens de overlap
ontmoeten wij elkaar op het plein.
We hopen zoveel mogelijk ouders te zien op deze avond!

Volgende week
Volgende week gaan wij verder met het thema Ridders en Kastelen. Ook
besteden wij volgende week binnen de hele school extra aandacht aan het
verkeer en verkeersveiligheid. In de onderbouw zullen wij ook kijken naar de
verschillen in het verkeer nu en hoe dat vroeger bij de ridders in de
middeleeuwen ging.

Voor op de kalender
Maandag 16 mei

Start Week Jongleren in het Verkeer

Donderdag 19 mei
Donderdag 26 mei
Vrijdag 27 mei
Donderdag 2 juni
Vrijdag 3 juni
Maandag 6 juni
Dinsdag 7 juni
Woensdag 8 juni
Donderdag 9 juni
Vrijdag 1 juli
Maandag 4 juli
Woensdag 13 juli
Vrijdag 15 juli
Maandag 29 augustus
Dinsdag 30 augustus

Stamgroepavond 2.0 16.30-18.30
Hemelvaart
Vrij
2 kleutergroepen naar Muiderslot met cultuurbus
en boot
2 kleutergroepen naar Muiderslot met cultuurbus
en boot
Pinksteren
Studiedag
Studiedag Het Kan Team
Start Project Techniek
Portfolio’s mee naar huis
Week van de portfoliogesprekken
Wenuurtje 11-12 uur in de groep van volgend
schooljaar
Start zomervakantie 12 uur (aftellen schoolplein)
Kennismakingsgesprekken met kind
Eerste schooldag

Fijn weekend!
Marion, Marja, Rachida, Zahra, Cathérine, Romea, Dounia, Mylène en Rosa

