
 

 

    Nieuwsbrief 5-6 
 

Vrijdag 4 november 

 

Beste ouders, 

Novembergesprekken 

In week 46 en 47 voeren wij de tussentijdse oudergesprekken. Deze gesprekken 

zijn niet verplicht. Indien er vanuit ons aanleiding is voor een gesprek worden 

jullie uitgenodigd door de stamgroepleiders.  

Mochten jullie zelf graag met ons in gesprek gaan, kunnen jullie je ook 

inschrijven via Social Schools. Inschrijven kan vanaf zaterdagmiddag.   

Grieken en Romeinen 

We zijn gestart met het project De Grieken en Romeinen. Meelezen wat de 

kinderen onder andere leren tijdens dit project? Kijk dan in de bijlage naar de 

overkoepelende opdracht! Jullie ontvangen t.z.t. ook een uitnodiging om het 

einde van dit project met ons te vieren.  

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 

13.30u. Bij de stamgroepen hangen de data van de vieringen.  

Romein in de klas – 15 november 

Ssst! Dit is natuurlijk nog een geheim voor de kinderen. Maar op 15 november 

krijgen ze les van een echte Romeinse soldaat.  

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 marga.vandelinde@zevensprong-amsterdam.nl  

Lootjes trekken – Surprises  

We trekken op 14 november lootjes met de kinderen. Ze ontvangen dan ook de 

uitleg mee naar huis. T.z.t. zal er in de nieuwsbrief ook een korte uitleg komen 

van wat de afspraken rondom een surprise zijn. 

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 
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tijdens het knutselen. We knutselen van 10.45u-12.15u. Lijkt het je leuk om te 

komen helpen? Mail dan naar de eigen stamgroepleider.  

Presentatie "Wij wonen in bouw 5-6" 

De kinderen hebben tijdens het project De Zevensprong gaat voor Goud! hun 

eigen (ideale) slaapkamer geknutseld. Deze kamer hebben zij zo ingericht dat 

het iets over zichzelf verteld. De kleur van de muren, de posters aan de muur.  

Oorspronkelijk was het idee om deze kamers buiten aan jullie te presenteren. 

Alle kamers aan een lang touw rondom het schoolplein, maar helaas... Het 

schoolplein lijkt nu niet zo'n geweldige locatie voor een presentatie van onze 

werkjes. Vandaar dat we de kamers tot een huis hebben gebouwd onderaan 

onze trap. Komen jullie daar alsnog, samen met jullie kind, kijken naar het 

mooie huis van onze bouw?  

Inhaaldatum groepsfoto Pralines + portretfoto's – 17 november  

Tijdens het bezoek van de schoolfotograaf heeft hij de Pralines vergeten te 

fotograferen. Ook zijn er veel zieken geweest in onze bouw. Hij komt deze foto's 

alsnog maken op 17 november. Onze excuses, ook namens Kannegieter. 

Veilig in het verkeer tijdens de wintermaanden 

Woensdag 9 november vindt er weer een jaarlijkse fietscontrole plaats van 8.15-

8.45u. Fietsenmaker Ponjaard komt assisteren en de fietsen zullen worden 

gecontroleerd op verlichting en remmen. 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. 

 

Warme groet, 

Soumaya, Irina, Carine, Marga, Dina, Rosa en Youri  

 


