
 

 

    Nieuwsbrief 5-6 
 

Vrijdag 16 september 

 

Beste ouders, 

Wat een fijne week hebben we weer gehad. De groepen zijn wiebeliger dan 

vorige weken, maar dat is heel normaal. We belanden langzaamaan in de 

stormingsfase. Meer informatie daarover vind je in deze brief. 

Wat hebben we allemaal al gedaan? We schreven al 2 teksten, leerden over het 

tekstgenre 'vriendenboekje', knutselen een slaapkamer die helemaal bij ons past 

en complementair is aan onze tekst over onszelf. We hebben blok 1 van rekenen 

alweer bijna afgerond, evenals de tafel van 1, 10, 2 en 5! We deden 5 

projectlessen waarin meten, tijd en geld centraal stonden. Deze lessen hebben 

de stamgroepleiders zo herschreven dat de kinderen vooral door middel van 

samenwerken, kritisch denken, oplossingsgericht werken en communiceren met 

elkaar tot rekenen komen. En laten dat nou net een paar van onze 

Jenaplanessenties zijn.  

En natuurlijk zijn we trots dat al zoveel werk af is en keurig wordt ingekleurd op 

de weekplannen van de kinderen. Conflicten worden in alle rust uitgesproken, 

groepsvergaderingen worden in een klassenboek vastgelegd en we spelen veel 

spellen. Allemaal om elkaar nog beter te leren kennen en zo de relatie met 

onszelf, de ander en onze omgeving te verstevigen.  

 

De stormingsfase 

Er komt beweging in de rangorde van de groep. Wie hoort bij wie? Wie heeft er  

invloed? Dit is vaak een onrustige periode. Er zijn kinderen die zichzelf  

overschreeuwen en zo proberen een invloedrijke plek te verwerven. Er ontstaan 

vaak subgroepjes met in een ieder groepje een leerling die de "baas" is. De  

groepjes kunnen met elkaar botsen. Andere leerlingen zijn meer passief en  

taxeren de situatie. Zij wachten rustig af ‘tot de storm gaat liggen’. 

 

Hulpouders gezocht voor fietsexcursie in thema natuur 

Op 10 of 11 oktober gaan we met de kinderen een fietsexcursie beleven. We 

zoeken nog 4 hulpouders per stamgroep voor deze excursie. De tijden zijn: 

Datum Groep  Starttijd Eindtijd  

10 oktober  Pralines  08.30u  11.00u 

10 oktober  Spaatjes  10.15u 12.45u 

11 oktober  Pommekes  08.30u 11.00u 



11 oktober  Wafeltjes  10.15u 12.45u 

 

Mocht jullie kind nog moeite hebben met fietsen, horen we dat graag. Het is 

belangrijk dat de kinderen er goed mee oefenen. Vanaf groep 5 gaan we er 

regelmatig met de fiets op uit.  

Vanzelfsprekend moeten de kinderen op deze dagen dus met de fiets naar 

school komen.  

 

Schoolpleinvieringen  

Bij de groepen vinden jullie de data van de weeksluitingen, maar ook van de 

schoolvieringen. Daar zijn jullie ook steeds van harte bij uitgenodigd. Nou lijkt 

de verbouwing van het schoolplein dan echt gauw van start te gaan. Dat 

betekent dat de vieringen niet op het voorplein plaatsvinden. Blijf de 

nieuwsbrieven volgen om te lezen hoe en waar jullie toch onderdeel kunnen zijn 

van deze schoolvieringen.  

 

Reminder: Kampbetaling 

Voor het kamp vragen wij een bijdrage van 85 euro per kind. Wij vragen jullie 

dit bedrag te over te maken naar onderstaand rekeningnummer: 

NL06 INGB 0004321068 t.n.v Stg ABSA De Zevensprong 

O.v.v. {Voornaam kind} {Achternaam kind} Kamp 5-6 

Betalen mag ook in meerdere termijnen. Dat is geen enkel probleem. Het is fijn 

als jullie daarover een mail sturen naar schoolleiding@zevensprong-

amsterdam.nl. 

Iedereen gaat mee op kamp, ook als het voldoen aan de financiële bijdrage niet 

haalbaar is. Alle kinderen horen erbij! Mocht het voldoen aan de betaling op dit 

moment niet haalbaar zijn, vragen we jullie ook een mail te sturen naar 

schoolleiding@zevensprong-amsterdam.nl. We gaan graag samen op zoek naar 

een oplossing! 

 

Reminder: 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. 

 

Warme groet, 

Soumaya, Irina, Carine, Marga, Rosa en Youri  

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


 


