
 

 

Nieuwsbrief 8 

Groep 3-4 

Vrijdag 4 november 2022 

 

Beste ouders van de middenbouw,  
 

Herfst en appelmoes 

 

Buiten is het nu ook goed te zien en te voelen. Het is herfst! Ook in de groepen krijg je 

inmiddels al een fijn herfstgevoel. Er zijn herfsttafels, knutsels en sommige groepen zijn 

naar buiten geweest voor een fijne herfstwandeling. Met de gevonden bladeren en takjes 

gaan we leuke knutsels maken.  
 

Deze week hebben de kinderen in de middenbouw ook appelmoes gemaakt. De kinderen 

hadden zelf appels van huis meegenomen. Al snel rook de hele middenbouw naar 

appelmoes. Aan het eind van de dag hebben we dan ook echt gesmuld van onze eigen 

creatie. Heerlijk! 
 

 
 

Ophalen in de middag 

Zoals u wellicht heeft gemerkt, verloopt het ophalen na schooltijd niet helemaal 

vlekkeloos. Het is erg onoverzichtelijk, maar helaas is het niet anders. Om toch een klein 

beetje overzicht te creëren, vragen wij ouders om geen vragen te stellen bij het ophalen 

van de kinderen. Natuurlijk willen wij jullie wel te woord staan wanneer daar behoefte 

aan is. Daarom vragen wij om de stamgroepleider te mailen bij vragen of te wachten tot 

alle kinderen zijn opgehaald.  
 

Geen gymlessen op maandag 

 

Maandag 7 november is de Charlotte, onze vakleerkracht gym, afwezig. Er zijn deze dag 

geen gymlessen. De rest van de week gaan de lessen wel gewoon door.  
 

Novembergesprekken 
 

Voorgaande jaren waren de oudergesprekken in november facultatief. We hebben ervoor 

gekozen om dit jaar wel alle ouders van de kinderen uit groep 3 uit te nodigen. Deze 

gesprekken voeren wij in de week van 14 november. Alle ouders van groep 3 krijgen 

binnenkort een uitnodiging via Social Schools om zich in te schrijven. In deze 

gesprekken bespreken we graag hoe de start van jullie kind in de nieuwe stamgroep is 



verlopen. We voeren deze gesprekken met de kinderen.  
 

Ouders van kinderen uit groep 4 die ook graag een gesprek willen met de 

stamgroepleider kunnen een afspraak maken via de mail. Ouders die wij graag willen 

spreken ontvangen een uitnodiging van ons. 

 

Schoolfotograaf 

De schoolfotograaf is op donderdagochtend 17 november op school voor de Pralines en 

voor de kinderen die nog niet op de foto zijn geweest. 
 

Jaarlijkse fietscontrole 
 

Woensdag 9 november vindt de jaarlijkse fietscontrole weer plaats van 8.15-8.45 uur. 

Fietsenmaker Ponjaard komt assisteren en de fietsen zullen worden gecontroleerd op 

verlichting en remmen. Zorgen jullie ervoor dat de kinderen deze dag zoveel mogelijk 

met de fiets naar school komen? Het is met de verbouwing van het plein even afwachten 

wat dan de handigste plek is om deze check veilig uit te voeren. Maar naar alle 

waarschijnlijkheid zal de fietsenmaker staan naast het Bonbonnekes' lokaal. Dit is bij de 

zijingang van bouw 7-8 en de brandtrap van bouw 5-6. 
 

Weeksluitingen 

We vinden het fantastisch om weer zoveel ouders bij de weeksluitingen te zien! Nog niet 

komen kijken? Er staat een kopje koffie of thee voor jullie klaar én kom alsnog van de 

vieringen genieten op de vrijdagmiddagen. We starten om 13.30 uur. Bij de 

stamgroepen hangen de data van de vieringen. 
 

Versieren Sinterklaas 

Wij zoeken ouders die ons op 11 november kunnen komen helpen met het versieren van 

de school. We starten om 14.45 u. Mocht je kunnen helpen, mail dan naar 

ouafae.bouaziz@zevensprong-amsterdam.nl  

 

Keuzecursus Sinterklaas - 23 november 

Op 23 november houden we een keuzecursus binnen de bouw in het thema van 

Sinterklaas. Hiervoor zoeken we nog wat ouders die kunnen komen helpen tijdens het 

knutselen. We knutselen van 10.45u-12.15u. Lijkt het je leuk om te komen helpen? Mail 

dan naar de eigen stamgroepleider. 

 

Lieve groet, 

Ouafae, Simone, Mirjam, Eelco, Lidewij, Soumaya, Sanne, Kendise en Sandra 
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