Nieuwsbrief 1-2
Vrijdag 4 november

Beste ouders van de onderbouw,
Week 8 en 9
Wij hebben na een fijne herfstvakantie weer genoten van de afgelopen twee weken in de
groepen. Ons nieuwe thema over de herfst hebben wij vorige week goed ingeluid met
een herfstwandeling in de buurt. Er zijn mooie blaadjes verzameld waar de kinderen in
de groep een memorie mee gemaakt hebben. Tijdens de wandeling vonden de kinderen
nog veel meer! Eikeltjes, molshopen, regenwormen, spinnenwebben en zelfs
paddenstoelen! De kinderen gingen met een onderzoekende houding op pad en kwamen
heel enthousiast weer op school terug.

Schoolfotograaf
Vorige week is de schoolfotograaf op school geweest. Hij komt op donderdagochtend 17
november nogmaals langs voor de kinderen die nog niet op de foto zijn gegaan.

Fietscontrole

Nu het buiten weer donkerder wordt en er meer regen valt, is het belangrijk een goed
werkende fiets te hebben. Op woensdag 9 november vindt er weer een jaarlijkse
fietscontrole plaats vanaf 8.15. Fietsenmaker Ponjaard komt assisteren. De kinderen
kunnen langsgaan om hun fiets te laten controleren op verlichting en remmen.
Hoogstwaarschijnlijk zal dit plaatsvinden op het grasveldje naast het Bonbonnekes
lokaal. Mocht dit wijzigen, dan horen jullie dat nog. Komen jullie die dag allemaal met de
fiets naar school?
Sint-Maarten
Volgende week vrijdag is het 11 november en vieren wij Sint-Maarten. Aanstaande
maandag gaan wij middels een keuzecursus allemaal een lampion maken. Fijn dat er
ouders komen helpen hierbij! Willen jullie allemaal voor donderdag 10 november een
lampje meenemen voor in de lampion? Graag voorzien van naam. Op vrijdag gaat deze,
samen met de lampion, weer mee naar huis.
Versieren Sint
Het jaar vliegt voorbij. Na Sint-Maarten komt Sinterklaas op 12 november alweer aan in
Nederland. Wie zou ons op 11 november kunnen helpen met het versieren van de
school? We starten om 14.45. Kan je komen helpen, stuur dan een mail naar
rosa.guijt@zevensprong-amsterdam.nl.
Oudergesprekken
Voorgaande jaren waren de oudergesprekken in november facultatief. We hebben ervoor
gekozen om dit jaar wel alle ouders van de kinderen uit groep 1 uit te nodigen. Deze
gesprekken voeren wij in de week van 14 november. Alle ouders van groep 1 krijgen
binnenkort een uitnodiging om zich in te kunnen 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 erbij. Ook zij kunnen dan vertellen hoe ze het
vinden op school. Ouders van kinderen uit groep 2 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.
Fijn weekend!
Romea, Dounia, Zahra, Rachida, Mylène, Marja en Rosa
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Maandag 7 november
Vrijdag 11 november
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Oudergesprekken groep 1

