
Amsterdam, 26 augustus 2022 
 

Beste ouders, 
 

We hopen dat jullie een fijne vakantie hebben gehad. Met veel enthousiasme is het team 

afgelopen dagen bezig geweest om de groepen en de school in orde te maken. De muren 
en de kozijnen zijn door de schilders aangepakt en zien er weer goed uit.  

De aanleg van het groene schoolplein loopt wat vertraging op. Dit heeft te maken met 

de levering van de materialen. Wel is er al een en ander bestraat rond de school en is er 
een groenstrook aangelegd tegen de school aan. De fietsenstalling voor de kinderen van 

5-8 is nu aan de zijkant van de school bij het fietspad, de fietsen voor de kinderen van 
1-4 mogen worden gestald bij het gebouw van Impuls (bij de brievenbus). Half 

september verwacht de gemeente verder te kunnen met het plein. 

 
Hieronder nog wat algemene informatie. 

 
Startgesprekken  

Aanstaande maandag 29 augustus ontvangen wij u, met uw kind, voor de 

startgesprekken. U kunt nog inschrijven tot en met zondag. Het is voor kinderen heel fijn 
om de eerste dag na de vakantie, samen met de ouders, op een informele manier in 

gesprek te gaan met de groepsleerkracht(en). De gesprekken vinden in de groep plaats. 
Nemen jullie de luizenzakken en de portfolio’s mee? 

 

Maandag is dus geen lesdag. De lessen starten op dinsdag 30 augustus. 
 

Toestemming beeldgebruik 

We vragen u om uiterlijk dinsdag 30 augustus in Social Schools, bij Administratie in 
de map Toestemmingen uw Beeldgebruikvoorkeuren aan te geven.   

 
Gegevens up to date! 

Wilt u zo vriendelijk zijn om al uw gegevens in ParnasSys te controleren en deze zo 

nodig aan te passen in het ouderportaal. Aangezien de bovenbouwgroepen al snel op 
kamp gaan of activiteiten buiten school doen, is het erg belangrijk dat u eventuele 

wijzigingen zo spoedig mogelijk aanbrengt.  
 

Personeel   

Dit jaar verwelkomen wij twee nieuwe collega's. Marit is de nieuwe groepsleerkracht in 
de bovenbouw 7-8 en Irina in de bovenbouw 5-6. We zijn nog in gesprek met een aantal 

kandidaten die interesse hebben om het zij-instroomtraject te gaan volgen en met 

kandidaten voor de vacature onderwijsassistent/leraarondersteuner.  
 

Hoofdingang 
We ontvangen vanaf maandag alle kinderen weer door bij de hoofdingang. De kleuters 

worden na schooltijd opgehaald via de zijuitgang. We maken geen gebruik meer van de 

tuintjes. 
 

Communicatie 
Net als voorgaande jaren gebruiken wij Social Schools als communicatiemiddel. Heeft u 

nog geen account, meldt u zich dan zo spoedig mogelijk aan. Bent u uw inlogcode kwijt, 

stuurt u dan een mail aan: administratie@zevensprong-amsterdam.nl Voor de 
mailadressen van alle teamleden, verwijzen we u naar de website. We gaan binnenkort 

een pilot draaien om met Parro van ParnasSys aan de gang te gaan. U hoort daarover 

later meer. 
 

Voor de zomervakantie hebben we gesprekken met het externe bureau, 
Schoolpositionering, gevoerd over de interne en externe communicatie. Alle teamleden 
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de MR en een aantal ouders zijn geïnterviewd door hen. Binnenkort ontvangen we de 
terugkoppeling hiervan.  

 
Tussenschoolse opvang 

Ook dit schooljaar wordt de pauze van de kinderen begeleid door een vaste groep ouders 

en de groepsleerkrachten. Heeft u interesse, dan kunt u zich aanmelden bij Bernadette. 
Wij zoeken altijd mensen die kunnen invallen. De pauze is van 11.45 uur – 12.45 uur. U 

ontvangt hiervoor een vergoeding van 10 euro per keer. 

 
Op tijd beginnen 

Wij vinden het erg belangrijk dat alle kinderen de dagopening mee maken. Zorgt u dat u 
op tijd op school bent. Voor uw kind en voor ons! De deuren gaan om 8.15 uur open. De 

groepsleerkrachten zijn in de groep. 

 
Agenda 

Alle items vindt u terug op de Social Schools agenda. Deze agenda kunt u in uw telefoon 
koppelen met uw eigen digitale agenda, zo bent u altijd op de hoogte van de activiteiten 

op school. Ook op de website vindt u belangrijke aankondigingen die u in uw eigen 

agenda kunt noteren. 
 

Schoolkamp 
Alle groepen 5-6 en 7-8 gaan op schoolkamp. U ontvangt de informatie van de 

bouwcoördinatoren. 

 
Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben en wensen iedereen een heel prettig en 

gezond schooljaar. 

 
Met vriendelijke groeten,  

 
Kitty en Ireen 

 

Schoolleiding van Jenaplan Basisschool De Zevensprong. 


