Nieuwsbrief 5-6
Vrijdag 23 september

Beste ouders,

Hulpouders gezocht voor fietsexcursie in thema natuur – is gewijzigd!
Op 10 of 11 oktober gaan de kinderen niet naar het Amsterdamse bos met de
fiets. Deze activiteit is voor de groepen 7/8. Er was een miscommunicatie tussen
het NME (de organisatie) en school.
Er staat wel een andere activiteit op de planning: de Wilde Stadssafari. Deze
vindt gewoon op 10 of 11 oktober plaats, op dezelfde tijden (zie schema
hieronder). We gaan dan onder begeleiding van een stadsecoloog op zoek naar
leven onder stoeptegels en andere plekken in Nieuw-West.
De ouders die reeds aangegeven hebben te helpen, hoeven dan uiteraard niet
met de fiets te komen. We zoeken nog een paar hulpouders!
Datum
10 oktober
10 oktober
11 oktober
11 oktober

Groep
Pralines
Spaatjes
Pommekes
Wafeltjes

Starttijd
08.30u
10.15u
08.30u
10.15u

Eindtijd
11.00u
12.45u
11.00u
12.45u

Gym komende week
Aankomende week zijn er geen gymlessen. Charlotte is dan met de alle groepen
mee op kamp.

Kinderboekenweek vieringen
Op 3 oktober openen we om 9.00u gezamenlijk de Kinderboekenweek met een
viering op het schoolplein. Jullie zijn hierbij van harte welkom.
We sluiten de Kinderboekenweek af op donderdag 13 oktober om 14.30u met
een boekenmarkt en een signeersessie van een bekende kinderboekenschrijver
Zien we jullie dan?
Hulpouders versieren voor de Kinderboekenweek

Voor de aankleding van de Kinderboekenweek zoeken we ouders die ons een
half uurtje kunnen helpen. We versieren na schooltijd op vrijdag 30 september.
Opgeven kan bij Marga of Soumaya.
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@zevensprongamsterdam.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!

Warme groet,
Soumaya, Irina, Carine, Marga, Rosa en Youri

