
 

 

    Nieuwsbrief 5-6 
 

Vrijdag 2 september 

 

Beste ouders, 

De eerste week zit erop! Wij zijn erg blij met afgelopen week. In de groepen 

heerst al een hele fijn sfeer. We kijken enorm uit naar de rest van het jaar. 

 

Gym 

We gymmen op maandag en donderdag. De kinderen nemen hun gymspullen 

steeds weer mee naar huis. Mochten kinderen deodorant willen gebruiken, dan 

mogen zij enkel rollers meenemen naar school.  

 

Trakteren  

We starten dit jaar weer met gezonde traktaties. Dat betekent dat we weer 

afstappen van de voorverpakte chipszakjes, snoeppakketjes, ed. Kinderen delen 

één (kleine) traktatie uit. Speelgoed, cadeautjes of te grote traktaties worden 

aan de jarige mee terug naar huis gegeven.  

 

Groepsvorming: De Zevensprong gaat voor Goud!  

Een goed begin is het halve werk én daarom starten we met het project De 

Zevensprong gaat voor Goud! Dit project is gebaseerd op de Gouden Weken. De 

Gouden Weken worden zo genoemd omdat je het goud in je handen hebt, de 

interactie tussen de leerkracht en de kinderen, te smeden en te kneden zodat er 

een fijne sfeer in je groep heerst; een heel schooljaar lang.  

 

Bij de Gouden Weken ligt het accent op groepsvormende activiteiten en  

oudercontact. De Gouden Weken starten direct na de zomervakantie en duren  

ongeveer vier weken (Bijleveld, 2017). De Gouden Weken zou je kunnen 

opdelen in verschillende groepsfasen (zie afbeelding). 



.  

 

De groep bevindt zich nu in de forming fase. Deze fase zou je ook ‘de kat uit de 

boom kijk fase’ kunnen noemen. De stamgroep komt als groep voor het eerst bij 

elkaar. De groepsleden kijken elkaar onderzoekend aan en maken een 

inschatting van de anderen ten opzichte van zichzelf. Herken ik mezelf in 

anderen? Wat mag hier wel en niet?   

In deze fase doe je vooral spellen gericht op het leren kennen van de namen,  

(oppervlakkige) kennismaking, elkaar ontmoeten en vragen stellen. 

 

Kamp 5-6 

We gaan in de week van 26 september op kamp. Jullie ontvangen hierover een 

losse informatiebrief.  

Hier zijn wel alvast de data: 

Stamgroep Vertrek Terugkomst 

Pralines  26 september 28 september  

Pommekes 26 september  28 september 

Spaatjes  28 september 30 september 

Wafeltjes  28 september  30 september  

 

Op de overige dagen volgen de kinderen gewoon onderwijs op school.  

 

Weekplan en de Helpende Hand 

In de bovenbouw werken de kinderen met een weekplan. Vanuit groep 4 zijn ze 

dit gewend. Echter, begeleiden we de kinderen in de volgende stap in hun 

ontwikkeling naar meer zelfstandigheid. Dat houdt in dat de kinderen vanaf 

groep 5 zelfstandig de taken moeten kunnen aflezen uit het weekplan. En dat zij 

zelf de taken die afgerond zijn, kunnen inkleuren met de dag waarop de taak is 

afgerond. Tot aan de herfstvakantie ligt de focus op het aanleren van deze 



zelfstandigheid. Het is fijn als jullie met de kinderen eens naar het weekplan 

kijken. En hen 's ochtends helpen zo de dag te overzien. Uiteindelijk is het 

belangrijk dat alle taken op het weekplan op vrijdag zijn afgerond.  

Daarnaast werken we in de bovenbouw ook met de Helpende hand. De kinderen 

hebben daar vorig jaar kennis meegemaakt. Deze hand stimuleert de 

zelfstandigheid van kinderen. Hieronder zien jullie wat de kinderen eerst moeten 

doen voordat ze hulp van de stamgroepleider kunnen krijgen.  

 

 

Op de stamgroepavond zullen wij hier opnieuw bij stil staan.  

 

Wees welkom in de groep!  

Wat fijn om zoveel ouders weer in de bouw te zien! We hopen jullie het hele jaar 

lang weer in de gangen tegen te komen. In de ochtend kiezen we ervoor er 

voornamelijk voor de kinderen te zijn. Natuurlijk is er ruimte voor een klein 

praatje of korte vraag. We vragen jullie voor grotere vragen/opmerkingen een 

mail te sturen naar de stamgroepleider óf om na schooltijd bij ons binnen te 

lopen. Zo kunnen we de dag met alle aandacht voor onze kinderen starten.  

 

Luizenouders gezocht en luizenprotocol 

Jaja, ook dit jaar zoeken we ze weer. We zoeken per stamgroep twee ouders die 

ons kunnen helpen met het luizenpluizen na iedere vakantie (en het kamp). Alle 



spullen daarvoor zijn op school aanwezig. Mocht je iets voor ons kunnen 

betekenen, kun je een mail sturen naar de stamgroepleider. 

Kinderen waarbij we luisjes vinden, laten we ophalen. Nadat ze behandeld zijn, 

zijn ze meteen weer welkom in de groep.  

 

Stamgroepavond  

Save the date: 20 september om 18.30u. Mochten jullie echt niet kunnen 

komen, horen we dat graag. Het is voor de kwaliteit van ons onderwijs van 

belang dat zoveel mogelijk ouders aanwezig zijn. Zeker op een Jenaplanschool 

hechten we er veel waarde aan om samen rondom onze kinderen te staan.  

 

Ziekmelding  

Mocht jullie kind ziek zijn, vragen we jullie dagelijks af te melden door te bellen 

naar het algemene schoolnummer. Mochten jullie er niet doorheen komen, dan 

ontvangen we graag een ziekmelding op administratie@zevensprong-

amsterdam.nl. 

 

Ophalen na schooltijd 

De kinderen hoeven zich vanaf groep 5 niet meer bij ons af te melden als ze 

naar huis gaan. Bespreek samen met jullie kind óf en wie hem of haar ophaalt.  

De kinderen nemen afscheid van de leerkracht aan de voorkant van de school. 

We zullen staan voor de lokalen van bouw 7/8. Op die manier houden we ruimte 

voor de ouders van de kinderen uit bouw 3/4. 

 

Leesouders  

We zoeken ouders die op maandag, dinsdag, donderdag en/of vrijdag kunnen 

helpen met het lezen in de bouw. We lezen van 12.45-13.15u. Mocht je iets voor 

ons kunnen betekenen, laat dat dan weten door een mailtje aan de 

stamgroepleider. 

 

Kringen, rooster, uitleg  

De kinderen geven dit jaar drie kringen. De roosters hangen op de 

informatieborden, maar zijn ook bijgevoegd in de bijlage. De kinderen kunnen 

zelf de uitleg in de groepen vinden. Deze worden ook met hen besproken. Het is 

fijn als jullie de kinderen op tijd herinneren aan het meenemen van een 

voorbereidingsblad. Ons advies is om minimaal twee weken voor de kring al te 

beginnen.  

 

mailto:administratie@zevensprong-amsterdam.nl
mailto:administratie@zevensprong-amsterdam.nl


Portfolio's en luizencapes  

De kinderen van groep 6 vragen we hun portfolio weer mee naar school te 

nemen. De kinderen van groep 5 krijgen voor bouw 5/6 een nieuwe map.  

We missen ook nog een aantal luizencapes. Is de luizencape stuk of kwijt, 

kunnen jullie bij Bernadette een nieuwe kopen.  

 

Schoenendoos  

Voor een opdracht hebben alle kinderen een schoenendoos nodig. Willen jullie 

deze voor woensdag meegeven? Dank!  

 

Warme groet, 

Soumaya, Irina, Carine, Marga, Rosa en Youri  

 


