Nieuwsbrief 1 & 2
Groepen 1-2
Vrijdag 9 september
Beste ouders van de onderbouw,
Door een fout in Social Schools was de nieuwsbrief van vorige week niet bij de
ouders aangekomen. Onze excuses hiervoor. Daarom deze week een extra lange
nieuwsbrief met veel informatie.
Week 1
De eerste week was gezellig verlopen in de onderbouw. Op maandag 29 augustus
hebben de nieuwe kinderen en ouders kennisgemaakt met hun stamgroepleider(s)
en hun nieuwe stamgroep; de oudste kinderen hebben vol enthousiasme verteld
over hun zomervakantie. We vonden het fijn om te zien dat de kinderen ook weer
veel zin hadden om aan het schooljaar te beginnen!
Dinsdag was de eerste echte schooldag van het jaar. Om 13.00 hebben we met de
hele school het jaar geopend op het schoolplein. De kinderen hebben heerlijk in hun
nieuwe groep gespeeld en kennis gemaakt met elkaar. Er zijn deze week veel
groepsvormende spelletjes gespeeld om elkaar en de groep te leren kennen.
Week 2
We hebben in de bouw weer een fijne week gehad. We hebben veel prentenboeken
gelezen en aan de hand daarvan gesprekken gevoerd over vriendschap en
gevoelens. Woensdag hebben de kinderen genoten van de eerste gymles van
Charlotte. Ook hadden wij woensdag een zeer geslaagde percussieworkshop. De
kinderen maakten op verschillende instrumenten muziek met elkaar. Er werd veel
aandacht besteed aan ritme en het samenspel klonk indrukwekkend!

Groepsvorming: De Zevensprong gaat voor Goud!
Een goed begin is het halve werk en daarom starten we met de hele school 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? Heb ik dezelfde soort kleding aan?
In deze fase gaat het om een kennismaking en doe je vooral spellen gericht op
het leren kennen van de namen, elkaar ontmoeten en vragen stellen.
Theaterlessen
Vorig jaar hebben de kinderen muzieklessen gekregen van muziekdocenten van
Aslan. Dit jaar hebben we er op de Zevensprong voor gekozen om naast de
muzieklessen ook lessen in theater en dans aan te bieden. Zo komen de
kinderen met verschillende cultuurvormen in aanraking en kunnen zij nog meer

hun eigen talenten ontdekken en ontwikkelen. Ook deze lessen worden gegeven
door vakdocenten van Aslan. Bij de onderbouw zijn wij begonnen met een blok
theater. Deze week was de les op vrijdag maar de komende weken zullen deze
op donderdag plaatsvinden in het speellokaal.
Gym
We gymmen dit jaar weer op woensdag in de grote gymzaal. Charlotte is onze
vakdocent en verzorgt deze lessen. Daarnaast gaan de groepen geregeld met de
stamgroepleider spelletjes spelen en dansen in het speellokaal.
Trakteren
Wanneer een kind jarig is mag hij/zij natuurlijk trakteren! Wij vragen om een
kleine, gezonde en eetbare traktatie mee te geven aan je kind. Dus geen zakjes
chips, chocolade of snoep. Speelgoed, cadeautjes of te grote traktaties geven we
aan de jarige mee terug naar huis. Overleg even met de stamgroepleider op
welke dag je wil gaan trakteren.

Wees welkom in de groep!
Wat fijn om zoveel ouders weer in de bouw te zien! In de ochtend kiezen we
ervoor om 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 of 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. 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.
Brengen en halen
We vinden het fijn om jullie 's ochtends weer door onze hoofdingang te mogen
ontvangen. Tijdens de verschillende projecten wordt de school en de hal
versierd. Op deze manier kunnen ook de kinderen en ouders van de onderbouw
van dit moois genieten. Het ophalen gaat weer op de manier die we gewend zijn
voor Corona. Om half 3 gaat het witte hek aan de zijkant van de school open (bij
de zandbak). Vanuit daar lopen alle ouders naar hun eigen groep en wachten
voor het lokaal op hun kind. De stamgroepleider roept de kinderen zodra hij/zij
de ouders ziet en neemt afscheid bij de deur.
Stamgroepavond
Save the date! Op dinsdag 4 oktober nodigen we jullie allemaal uit voor de
stamgroepavond van de onderbouw. Deze avond begint om 18.30. Wij vertellen
over het reilen en zeilen in de groepen en nemen jullie mee in het
Jenaplanonderwijs op onze school. Als Jenaplanschool hechten wij veel waarde
aan de verbondenheid met ouders en vinden het daarom fijn om zo veel
mogelijk ouders deze avond te zien en te spreken.
Fijn weekend!
Romea, Dounia, Zahra, Rachida, Mylène, Marion en Rosa

