Nieuwsbrief groep 7-8
Vrijdag 2 september

Beste ouders
Het schooljaar is begonnen, de eerste week zit er al op. We hebben deze week
elkaar leren kennen, afspraken gemaakt, onze groepen ingericht en vooral nog
heel veel genoten.
Vanaf volgende week gaan we weer aan de slag met weektaken, flexplekken en
zelfstandig werk, spannend!
Allereerst van harte welkom aan alle nieuwe ouders binnen de bouw. We kijken
er naar uit jullie te leren kennen en hopen jullie vaak door de gangen te zien
lopen. Aan alle ouders van groep 8, welkom terug! Laten we samen iets moois
van dit jaar maken.
Voor we beginnen aan de praktische informatie stel ik me graag even voor. Mijn
naam is Ine en ik ben de bouwcoördinator van 7/8. Ik zal jullie dus wekelijks
deze nieuwbrieven sturen en ben altijd bereikbaar voor vragen over de bouw. Ik
kijk enorm uit naar het nieuwe schooljaar.
Portfoliomappen
Indien jullie nog dunne portfoliomappen thuis hebben, mogen we dan vragen
deze mee naar school te geven? Ze krijgen dan een plekje in de groep zodat de
kinderen uiteindelijk een goed gevulde map mee naar huis kunnen nemen.
Kamp
Na lang wachten, mogen we dit jaar eindelijk terug op kamp. Jullie krijgen heel
binnenkort een kampbrief met daarin onder andere een paklijst en een
programma, maar hieronder volgt al wat nuttige, praktische informatie.
De verdeling voor kamp ziet er als volgt uit:
Muishonden: Maandag 19/09 – Woensdag 21-09
Belgen: Woensdag 21/09 – Vrijdag 23/09
Reuzenkwakkels: Maandag 26/09 – Woensdag 28/09
Maneblussers: Woensdag 28/09 – Vrijdag 30/09
We gaan met de fiets op kamp, zorg dus dat de fietsen gecontroleerd zijn en de
banden opgepompt.
Vandaag hebben de kinderen gestemd over het kampthema en dat is ‘Maffia’
geworden, begin dus alvast te zoeken naar een goede verkleedoutfit voor de
bonte avond.

Het kamp gaat door in Santpoort op het terrein van de scoutinggroep St.
Radboud. Wie nieuwsgierig is kan al een kijkje nemen op hun website:
https://www.scouting-radboud.nl/
Gym
We gymmen op dinsdag en vrijdag. 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 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.

Stamgroepavond
Save the date: 15 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@zevensprongamsterdam.nl.
Kringen, rooster, uitleg
De kinderen geven dit jaar drie kringen. De roosters hangen op in de groepen.
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.
Social schools
Via social schools hebben jullie toegang tot de agenda. Als we voor bepaalde
activiteiten ouderhulp nodig hebben zal dit ook via social schools gaan. We
plaatsen dan een nieuwe activiteit waarop je kan aangeven of je kan helpen of
niet.
Warme groet
Guido, Mouaad, Cindy, Marit, Nico, Nicky en Ine

