
 

 

Weekbrief groep 7-8 
Vrijdag 20 mei 

 

 

Beste ouders  
 

Dank aan alle ouders die op de stamgroepavond waren. We hebben echt 

genoten van het gesprek rondom de Jenaplanvisie. Fijn om elkaar weer te 
ontmoeten en van gedachtes te wisselen over waarom wij allemaal voor het 
Jenaplan gekozen hebben. Heel hartverwarmend om te horen en te zien dat we 

steeds weer, vanuit het beste voor het kind, keuzes maken.  
  
 

Hemelvaart  
 

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

vrijdag 27 mei.  
 

  

Herinnering Kunstschooldag  
 

Op vrijdag 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.  
 

 
Herinnering: Sportdag en keuzecursus  
 

Op donderdag 9 juni en vrijdag 10 juni heeft groep 7-8 sportdag. Op woensdag 
1 juni bereiden de kinderen deze (deels) voor. Ze maken kennis met hun 

teamgenoten vanuit de bouw én de kinderen uit de andere bouwen waarmee ze 
in een groepje komen.   
 

Voor deze middag hebben de kinderen een wit T-shirt nodig dat beschilderd mag 

worden. Jullie mogen vanaf maandag de witte T-shirts, voorzien van een naam 
in het label, meegeven aan jullie kind. Zo weten we zeker dat iedereen een T-

shirt heeft om samen met het team te versieren.   
 

 

DIA toetsen 

 

Volgende week starten de DIA toetsen voor groep 7. Voor de middagpauze 
maken de kinderen telkens een toets, na de middag gaan we gewoon aan de 

slag met wat er op de planning staat. 
 



De kinderen hebben voor de toetsen opnieuw een setje oortjes of koptelefoon 
nodig. We vragen jullie die komende week mee te geven aan jullie kind. Dank 

alvast! 
 

 
Week van het verkeer 

 
Voor de week van het verkeer maakten we maquettes van kruispunten uit de 

buurt. Komt gerust een kijkje nemen, je kan ze bewonderen in de inkomhal. 

 

 

Warme groet 

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


