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NIEUWS SCHOOLLEIDING 

Agenda 

13 oktober:   Afsluiting Kinderboekenweek met een 

boekenmarkt en een signeersessie van Marieke Smithuis om 

14.30 uur 

14 oktober:   Studiedag Absa, school gesloten 

 

15-23 oktober: Herfstvakantie 

 

Ouderportaal 

Noodnummers voor in het ouderportaal zijn de telefoonnummers 

van derden voor als de ouders niet bereikbaar zijn. Dus u hoeft 

niet opnieuw uw eigen nummer aan ons door te geven. Zijn er 

andere wijzigingen dan kunt u dit doorgeven via het 

ouderportaal. Bernadette verwerkt dit vervolgens. 

 

Externen in de school 

Sinds enige tijd maken we gebruik van externen voor de groep. 

Ze lijken wel onderdeel van ons team, omdat ze er met 

regelmaat zijn, maar zijn dit in de praktijk niet. Mouaad staat 

een vaste dag in de week bij de Maneblussers, de Kloppers en de 

Reuzenkwakkels. Zo ook Anoushka, zij staat nu op vrijdag bij de 

Spaatjes. Marvin staat op woensdag en donderdag de ochtend 

naast een vaste collega en draait de middag zelfstandig. Ook 

huren we soms iemand in om incidenteel een dag in te vallen. 

We zijn heel blij met deze mensen die ingezet worden via 

Andersom Amsterdam. Dit is een platform voor 

onderwijsprofessionals waar een rijk aanbod aan alternatieve 

onderwijsprogramma’s op staat. Deze mensen komen alleen 

tijdens de schooluren voor de kinderen en zijn bij geen enkele 

activiteit buiten schooltijd. Ze voeren in principe geen 

oudergesprekken of iets dergelijks. Het gaat om een tijdelijke 

oplossing. Zodra er groepsleerkrachten beschikbaar zijn, gaan zij 

voor de groepen. 

 

Zorgstudenten 

Een aantal kinderen in de school heeft extra ondersteuning 

nodig. Dit bieden we vanzelfsprekend aan met de mensen van 

het ondersteuningsteam. Soms maken we daarnaast gebruik van 

zorgstudenten. Dit zijn studenten die de kinderen, vaak één op 

één, begeleiden gedurende een dagdeel. 

 

Schoolplein 

Deze week is de gemeente gestart met het plein. We gebruiken 

tijdelijk meerdere in- en uitgangen.  

IN: 

Hoofdingang: 3-4 en 5-6 

Zijkant bij fietsenhok: 7-8 

Zijkant bij onderbouw: 1-2 

 

UIT: 

Hoofdingang: 3-4* en 5-6. De groepsleerkrachten lopen met de 

kinderen van 3-4 naar de blauwe speeltuin. U kunt daar uw kind 

opwachten*. 

Zijkant bij fietsenhok: 7-8 

Via de tuintjes: onderbouw groepen 1-2 

 

Naar alle waarschijnlijkheid wordt er 7 weken aan het schoolplein 

gewerkt. We hopen dat het in week 47 (21 november) klaar is. 

Ook zal het autoverkeer mogelijk worden omgeleid. Kom 

alstublieft op tijd naar school, zodat we ook echt om 08.30 uur 

kunnen starten in de groep.  

 

 

 



Vrijwillige ouderbijdragen 

Na de vakantie ontvangt u een aparte mail over onze vrijwillige 

ouderbijdrage.  

 

De gemeente Amsterdam heeft regelingen om ouders met weinig 

geld te helpen bij schoolkosten. Voor meer informatie verwijzen 

wij u naar de volgende website. U kunt bijvoorbeeld de vrijwillige 

ouderbijdrage met uw stadspas bekostigen. 

 

NIEUWS ONDERSTEUNINGSTEAM 

Extra begeleiding 

De ouders wiens kinderen extra ondersteuning krijgen op het 

gebied van rekenen en lezen worden de komende tijd 

uitgenodigd voor een informatieochtend.  

 

Bouw! 

Net als vorig jaar begeleiden kinderen uit de groepen 7 en 8 

kinderen uit groep 3 die een beetje extra hulp kunnen gebruiken 

bij het leren lezen. Zij werken verschillende momenten per week 

samen aan het digitale interventieprogramma Bouw! Het is heel 

leuk om te zien hoe serieus onze bovenbouwers deze taak op 

zich nemen! Ouders van kinderen die vorig jaar al met Bouw! 

zijn gestart hebben hopelijk ook weer de draad opgepakt om 3x 

10 minuten per week te oefenen met hun kind. 

Ouders van de kinderen die na de herfstvakantie met Bouw! aan 

de slag gaan, worden de komende weken uitgenodigd om te 

komen kijken hoe hard er gewerkt wordt. 

 

NIEUWS CULTUURCOÖRDINATOREN 

 

Kinderboekenweek 

We hebben weer volop genoten van de Kinderboekenweek met 

als thema Gigagroen. Er kwamen maar liefst 4 

kinderboekenschrijvers op bezoek: Simon van der Geest, Hans 

en Monique Hagen en Marieke Smithuis. Er waren uitstapjes naar 

het Amsterdamse bos, natuurwandelingen in de wijk, een 

voorleeskeuzecursus, opa's en oma's die kwamen voorlezen, een 

roofvogelshow, een stekjesruilmarkt en een boekenruilmarkt. We 

sluiten de Kinderboekenweek donderdagmiddag om half 3 af met 

een signeersessie en een boekenmarkt op het Blauwe speeltuin. 

Komen jullie een mooi boek uitkiezen om lekker te lezen in de 

herfstvakantie? 

 
 

Project – Keuzecursus  

In maart vindt het (grote) wisselproject met als thema: 52ste 

breedtegraad plaats. We willen graag weer een keuzecursus met 

hulp van ouders organiseren. Tijdens een keuzecursus kunnen 

kinderen kiezen uit een workshop/cursus waarin zij verder willen 

leren. In een reeks van 4 bijeenkomsten werken ze naar een 

product toe. Aan het einde van het project sluiten we groots en 

feestelijk af met een uitgebreide tentoonstelling/voorstelling voor 

ouders en kinderen. 

 

https://www.amsterdam.nl/sociaaldomein/voor-intermediairs-werk-participatie-en/pak-je-kans/pak-kans-scholen/pak-kans-nieuwsbrief/


We zoeken ouders die een workshop zouden willen 

faciliteren/organiseren. Het gaat om workshops voor de groepen 

1-4 óf voor de groepen 5-8. Je kunt hierbij denken aan: 

- Schrijfworkshop 

- Dansworkshop 

- Schilderworkshop 

- Theaterworkshop 

- Muziekworkshop 

- Beeldende vorming: textiel, houtbewerking, mozaïeken, 

en dergelijke 

- ICT workshop, zoals film, foto, stop motion filmpjes, en 

dergelijke 

 

De keuzecursussen zijn in de middag van 12.45 - 14.15. Ben je 

geïnteresseerd, dan zijn dit de data van de keuzecursussen: 10 

maart, 17 maart, 24 maart, 31 maart 2022. 

 

We staan open voor al jullie ideeën. Alle ideeën en hulp zijn 

welkom. Mail naar: cultuur@zevensprong-amsterdam.nl   

 

Bibliotheek 

Onze bibliotheek wordt gedraaid door kinderen uit groep 7 en 8. 

Zij worden hierbij geholpen door een aantal enthousiaste ouders. 

We zoeken nog ouders die ons hierbij willen ondersteunen. Vind 

je het leuk om één of meerdere momenten mee te helpen, mail 

dan naar: eefje.nijssen@zevensprong-amsterdam.nl   

 

Belangrijk: ouderhulp nodig! 

Er staan de komende periode weer verschillende uitstapjes naar 

het theater en naar verschillende musea op het programma. 

Zonder hulp van ouders kunnen deze uitjes helaas niet 

doorgaan. Jullie worden op de hoogte gehouden via de 

nieuwsbrieven en de groepsapp. We hopen op jullie 

betrokkenheid en hopen dat jullie je blijven inschrijven om ons te 

ondersteunen. 

 

NIEUWS VAKLEERKRACHT GYM 

Sportnieuws 

Ook dit jaar proberen we een gevarieerd aanbod aan te bieden 

tijdens de gymlessen.  

Zo hebben de groepen 7-8 al meegedaan aan de Amsterdamse 

Olympische spelen in het Olympisch Stadion op 6 oktober. En 

proberen we binnenkort een naschoolse sport aan te bieden voor 

de groepen 3-4. 

Verder hopen wij dit jaar ook weer squash-, zelfverdediging- en 

andere sportieve activiteiten te kunnen geven tijdens de 

gymlessen.  

 

Gymkleding 

Tijdens de gymlessen vinden wij het belangrijk dat de kinderen 

sportieve kleding en gymschoenen dragen. 

De sportkleding en schoenen zorgen voor meer en betere 

hygiëne en veiligheid tijdens de lessen en dat zijn voor ons 

belangrijke redenen om dit als regel te stellen.  

 

Tot op heden hebben wij echter gemerkt dat er nog te veel 

kinderen zonder sportkleding en gymschoenen naar de 

gymlessen komen. 

Wij begrijpen dat uw kind groeit en dat er wel eens een tas, 

kledingstuk of schoen kwijtraakt, maar laten we er samen voor 

zorgen dat we dit zo snel mogelijk oplossen.  

Tips: 

- Zorg samen met uw kind ervoor dat de gymtas de avond van 

tevoren al klaarligt.  

- Spullen te klein of geen tijd om iets te kopen? Misschien 

hebben andere kinderen van de groep nog een extra paar 

gymschoenen liggen. 

- Spullen kwijt? Kom gerust na schooltijd even de school in lopen 

om te zoeken in de witte bakken of aan de kapstok bij de groep.  

- Bij de gymzaal/kleedkamers staan ook nog 2 witte bakken met 

gevonden gymspullen.  
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- Mocht het toch een keer vergeten zijn, dan kunnen kinderen 

een setje kleding van school lenen. Dit wordt na gebruik weer 

ingeleverd, zodat wij het kunnen wassen. 

 

JeugdFondsSport 

Binnen de gemeente Amsterdam bestaat het Jeugdfonds Sport 

en Cultuur. Zij zorgen ervoor dat kinderen en jongeren uit 

gezinnen met weinig geld, toch mee kunnen doen aan sportieve 

en creatieve activiteiten. Vanwege de nasleep van corona en de 

stijgende energie- en gasprijzen, zullen meerdere huishoudens 

het moeilijker hebben dan voorheen. Mocht je hiervoor in 

aanmerking komen, dan kunnen zij de contributie en benodigde 

materialen betalen die nodig zijn om uw kind te laten sporten. 

Zelfs zwemlessen, muzieklessen of theaterlessen vallen onder 

deze regeling.  

 

Meer info kunt u vinden op: 

https://jeugdfondssportencultuur.nl/voor-wie/voor-ouders/  

 

Mocht u verder nog vragen hebben of hulp nodig hebben bij het 

aanvragen, dan kunt u contact opnemen met onze intermediair: 

Rodin van Oudheusden (OKA) 

r.vanoudheusden@oktamsterdam.nl  (0628953454) 

 

Mocht u andere vragen hebben dan kunt u ook terecht bij: 

Charlotte van Gellekom (vakleerkracht gym) 

charlotte.vangellekom@zevensprong-amsterdam.nl  
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