
 

 

Weekbrief groep 7-8 
Vrijdag 13 mei 

 

 

Beste ouders, 

 

Stamgroepavond  
 

Wij willen voor alle ouders en leerkrachten de mogelijkheid scheppen om elkaar 

te 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.  
 

17.30u - 18.30u: Gezamenlijke pauze voor alle ouders (groepen 1 t/m 8) van de 

hele school met foodtrucks.  
Er wordt een hapje en drankje verzorgd door de school.   

18.30u - 19.30u: Stamgroepavond 7-8  
 

We hopen zoveel mogelijk ouders te zien op deze avond!  

 

Certificatenavond en musical 

Het einde van het schooljaar nadert en dat betekent dat voor groep 8 de 

certificatenavond en musical eraan komen.  
 

De certificatenavond zal plaatsvinden op 22 juni. De planning voor die avond 

delen we later nog. Voor nu willen we alvast vragen of er ouders zijn die iets 

lekkers willen maken of meenemen voor tijdens de pauze. Wil jij graag iets 

bakken of koken voor ons? Stuur dan een berichtje naar de stamgroepleider van 

jouw kind.  
 

De musical zal zijn op 6 juli. De exacte tijden volgen nog, maar zet deze datum 

alvast in jullie agenda! Na de meivakantie zijn we begonnen aan de 

voorbereiding voor de show. Twee keer per week komt Stephan (via de Stichting 

Educatieve Projecten) ons tijdens de middag helpen om een goed script te 

schrijven, iedereen een rol of taak te geven in de musical en alles in te studeren. 

Ook voor het decor komen echte decorbouwers ons helpen, het belooft een 

fantastisch spektakel te worden. Op de middagen waarop de musical wordt 

voorbereid, zitten alle kinderen uit groep 8 bij elkaar. Op dinsdag is Ine hierbij 

en zijn de kinderen van groep 7 va de Belgen bij de Muishonden in het lokaal. 

Op donderdagmiddag is Cindy bij de musical en gaan de kinderen van groep 7 

van de Maneblussers naar de Belgen.  



 

Gezondheidsonderzoek 10-jarigen 

Op 17 mei vindt het gezondheidsonderzoek voor 10-jarigen plaats bij ons op 

school. De kinderen zullen hier gedurende de dag voor uit de groep gehaald 

worden. Meer informatie hierover volgt via Social Schools. 

 

Portfoliomappen 

We zijn deze week begonnen aan het vullen van ons portfolio. Mocht jouw kind 

zijn of haar portfolio nog niet op school hebben, willen jullie deze dan uiterlijk 

volgende week maandag meegeven. Voor groep 8 geldt: de dikke mappen mee 

naar school! 

 

Sportdag 

Op 9 juni heeft groep 8 sportdag, op 10 juni groep 7. Groep 8 zal een groepje 

kinderen uit 3-4 begeleiden, groep 7 wordt op zijn beurt teamleider van een 

groepje 5-6 kinderen. 

Op 1 juni houden we met alle bouwen een keuzecursus waarbij de kinderen een 

wit T-shirt als team gaan versieren. Op die manier zijn de kinderen makkelijk 

herkenbaar tijdens de sportdagen. 

Geven jullie uiterlijk 30 mei een witte T-shirt mee naar school die gebruikt mag 

worden voor deze keuzecursus? 

 

Toetsen 

De komende weken staan een aantal toetsen en testjes gepland.  

16 mei: topotoets 

18 mei: taaltestjes (7: werkwoordspelling, 8: woordsoorten) 

Vanaf 23 mei: Dia eindtoetsen voor groep 7 
 

Voor de Dia toetsen hebben de kinderen uit groep 7 een koptelefoon of oortjes 

nodig. Zorg dat ze die op 23 mei mee hebben. 

 

Week van het verkeer 

Volgende week is het week van het verkeer. We besteden aandacht aan: 

veiligheid in het verkeer, de invloed van verkeer op de stad en wat het verkeer 

met de natuur doet. Er zullen verschillende lessen en workshops gegeven 

worden. 

 

Hemelvaart 



Op 26 mei is het Hemelvaart, de kinderen zijn daardoor vrij op donderdag 26 en 

vrijdag 27 mei. 

 

Kunstschooldag 

Op 17 juni nemen wij met de groepen 7 en 8 deel aan de kunstschooldag. We 

zijn die dag een hele dag in de stad om voorstellingen, musea en workshops te 

bezoeken. Per groep hebben we hier twee hulpouders voor nodig. Wil jij graag 

samen met ons een dagje Amsterdamse cultuur opsnuiven, laat dit dan weten 

aan de stamgroepleider van je kind. 

 

Zomerschool Amsterdam 

Bijgevoegd vinden jullie een flyer voor de kinderen uit groep 7 die 

geïnteresseerd zijn in de zomerschool. Alle informatie over inschrijvingen en wat 

de zomerschool precies inhoudt vinden jullie in de flyer. 

 

 

Warme groet, 

Cindy, Nico, Guido, Nicky, Mouaad, Nelly en Ine  


