Nieuwsbrief 5-6
Vrijdag 30 september

Beste ouders,
Kamp
Wow! Wat een te gek kamp hebben we met elkaar beleefd! We hebben samen
gelachen, gehuild, gespeeld, elkaar getroost, maar bovenal... elkaar echt veel
beter leren kennen. We kunnen wel een brief lang schrijven over alle activiteiten
die we hebben gedaan, maar het is nog leuker als de kinderen hun eigen
ervaringen met jullie delen. Vraag ze bijvoorbeeld eens naar het slapen in de
dierenkamers, het heerlijke avondeten, zwemmen in de sloot, de smeerkaas met
sambalsmaak of levend stratego. Maar vergeet zeker niet te vragen naar prinses
Amalia en Gaston! Is het ze gelukt om Amalia te redden uit de handen van
Gaston, Ursula en Jafar?
In de groepsapps zijn al een heleboel foto's gedeeld, maar hier nog eens een
kleine sfeerimpressie!

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?
Kinderboekenweekmarkten
Boekenmarkt
Op woensdag 5 oktober wordt van 12.30u tot 13.00u een boekenruilmarkt
georganiseerd. De boekenruilmarkt zal buiten op het schoolplein plaatsvinden.
Bij slecht weer vindt de boekenruilmarkt plaats in de school.
Als jullie kind boeken heeft die geruild mogen worden, vragen wij jullie om een
kleedje mee te nemen waarop de boeken kunnen worden gelegd. Zo blazen we
onze oude boeken hopelijk een nieuw leven in.
Stekjesmarkt
In bomen klimmen en diersporen zoeken in het bos, zandkastelen maken of
vliegeren op het strand, een hut bouwen of picknicken in het park of vogels
spotten en een moestuintje maken in je eigen tuin. De natuur is overal om ons
heen. Buiten is er van alles te ontdekken en te doen.
Om de natuur wat dichter bij te halen organiseren we een stekjesmarkt op
woensdag 12 oktober vanaf 12.30u. Kinderen kunnen hier stekjes van
kamer-, tuin-, moestuinplanten ruilen met iedereen die maar wil.
Stekken doe je zo:
Neem een stengel waar nog geen bloemknop aan zit en knip deze af op
ongeveer vijftien centimeter. Verwijder de onderste bladeren van het stekje, laat
ongeveer een derde van het blad zitten. Steek de stengel in stekpoeder en zet
hem in een potje met stekgrond. Druk de grond rond het stekje goed aan.

Stekken maken van planten - Tuinieren.nl

Benieuwd wie er allemaal groene vingers hebben.
Veel plezier met de voorbereidingen!
Weekend! Uitrusten en …
Het is na deze drukke, maar leuke week dan toch echt tijd voor weekend. We
vragen jullie om maandag extra kritisch te zijn op de gezondheid van jullie kind.
We hebben gelukkig nog geen berichten dat het coronavirus mee is gegaan op
kamp, maar mocht dat wel zo zijn, dan horen we dat graag via
administratie@zevensprong-amsterdam.nl . Mochten jullie zelftesten nodig
hebben, kunnen jullie deze halen bij Bernadette, Stanley of Ibrahim.

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

