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NIEUWS SCHOOLLEIDING 

Agenda 

20 september:  Stamgroepbijeenkomst 5-6 

18.30 uur- 19.30 uur 

27 september:  Stamgroepbijeenkomst 3-4 

18.30 uur- 19.30 uur 

03 oktober:   Start Kinderboekenweek 

04 oktober:   Stamgroepbijeenkomst 1-2 

18.30 uur- 19.30 uur 

04 oktober:   Stamgroepbijeenkomst Pralines 

18.30 uur-19.30 uur 

05 oktober:   Dag van de Leerkracht (Feest in de 

groepen) 

13 oktober:   Boekenmarkt 14.30 uur 

14 oktober:   Studiedag Absa, school gesloten 

 

Herfstvakantie: 15 t/m 23 oktober 

 
Team 

We verwelkomen drie nieuwe collega’s: Kendise en Sanne in de 

middenbouw en Imane in de bovenbouw 7-8. Zij ondersteunen 

en staan deels zelfstandig voor de groep. Heel fijn dat zij voor 

onze school hebben gekozen 

 

Social Schools 

Er komt een nieuwe versie van de app Social Schools. Daardoor 

zullen oude berichten verwijderd worden. Die kunt u nu nog (tot 

uiterlijk 1 oktober) bewaren. Als u berichten/informatie wilt 

bewaren, maak er schermafdrukken van, sla de tekst op of print 

het uit vanuit de webversie van Social Schools. 

 

Fietsen 

Graag de fietsen van de kinderen van de onder- en middenbouw 

(groep 1 t/m 4) in de fietsenstalling bij de brievenbus en de 

fietsen van de bovenbouw (groep 5 t/m 8) naast de school bij 

het fietspad. We letten er samen op dat de nooduitgang vrij 

blijft! 
  

Ophalen door iemand anders 

Wilt u de groepsleerkracht mailen als uw kind door een ander 

wordt opgehaald. Gaat uw kind op een opvangdag met iemand 

anders mee, meldt u dit dan bij ons en ook bij de opvang. 

 

Ouderhulp middenbouw 

De kinderen in groep 3 en 4 zitten midden in het aanvankelijk 

leesproces. Het is belangrijk dat ze vooral heel veel lezen, lezen 

en lezen, zowel thuis als op school. Daarom zijn we op zoek naar 

zoveel mogelijk ouderhulp in de ochtenden. Heeft u tijd om in de 

ochtend een kwartiertje te lezen met een klein groepje kinderen, 

meldt u dan aan bij paula.menger@zevensprong@amsterdam.nl 

 

Traktaties 

Binnenkort vindt u ons voedingsadvies op onze website, we 

vinden het belangrijk dat we met elkaar op onze gezondheid 

letten. Als we twijfelen aan de traktatie geven we deze met de 

kinderen mee naar huis. U kunt dan als ouder zelf beoordelen of 

uw kind de traktatie mag. Bij deze nogmaals een mooie link voor 

gezonde traktaties. Kijk op www.voedingscentrum.nl/trakteren 

voor inspiratie!  

 

Kinderen met een allergie 

Is er in de groep een kind met een zeer ernstige voedselallergie, 

dan houden wij daar uiteraard rekening mee. Het kan daarom 

voorkomen dat wij u vragen om bepaalde voedingsmiddelen niet 

mee te geven als dit het geval is in de groep van uw kind. 

https://app.socialschools.eu/
mailto:paula.menger@zevensprong@amsterdam.nl
http://www.voedingscentrum.nl/trakteren


Schoolplein 

Het is ontzettend jammer dat de gemeente nog niet gestart is 

met het plein. Het is de bedoeling dat er voor de herfstvakantie 

gestart wordt met het aanleggen van het groene schoolplein. In 

de vakantie en de weken erna wordt er ook nog aan gewerkt.  

 

NIEUWS ONDERSTEUNINGSTEAM 

 

Reken- en leesbegeleiding 

De ondersteuning op gebied van rekenen en lezen zal de 

komende weken weer worden opgestart. Als uw kind in 

aanmerking voor extra begeleiding komt, zult u binnenkort 

worden uitgenodigd voor een informatieochtend op school. 

 

Bouw! 

Een aantal kinderen uit de groepen 2 en 3 is vorig jaar gestart 

met het digitale interventieprogramma Bouw! Het programma 

loopt komend jaar door en dat betekent dat deze kinderen vanaf 

deze week tweemaal per week met een tutor uit groep 7-8 

verder zullen werken aan het programma. Als uw kind vorig jaar 

in aanmerking kwam voor het programma hebben we u 

schriftelijk op de hoogte gebracht en gevraagd ook thuis extra te 

oefenen. Binnenkort ontvangt u een uitnodiging voor een 

informatieochtend op school. 

 

NIEUWS CULTUURCOÖRDINATOREN 

Bibliotheek 

Ook dit jaar beheren kinderen uit groep 7-8 de bibliotheek. Zij 

worden daarbij ondersteund door ouders. We zoeken voor dit 

jaar weer nieuwe ouders die ons hierbij willen helpen. Mocht u 

ook een bijdrage willen leveren, mail naar 

eefje.nijssen@zevensprong-amsterdam.nl  

 

Aslan 

De afgelopen jaren hebben de kinderen het hele jaar door 

muzieklessen gekregen van Aslan. Dit jaar zullen de kinderen 

ook van workshops theater en dans kunnen genieten. Deze 

workshops zullen worden afgerond met een korte presentatie 

voor de ouders en worden ook gegeven door docenten van 

Aslan. De kinderen uit ½ en ¾ starten met theaterlessen. Na de 

herfstvakantie krijgen zij dans en na de kerstvakantie muziek. 

De groepen 5/6 en 7/8 starten met muziek en zullen na de 

herfstvakantie theater krijgen en na de kerstvakantie dans. 

Tijdens het grote wisselproject in maart krijgen de kinderen zelf 

de vrijheid om te kiezen wat ze willen doen. 

 

Kinderboekenweek 

Maandag 3 oktober start bij ons de Kinderboekenweek met als 

thema Giga-groen en daar gaan we weer een groot feest van 

maken! We openen de week met een echte roofvogelshow op het 

plein. Verder gaan we natuurlijk de natuur in, Hans en Monique 

Hagen en Simon van der Geest komen workshops geven, we 

organiseren een voorleesontbijt, een voorleeskeuzecursus en een 

stekjesruilmarkt. Boekhandel Jaspers zal met een aantal 

kinderboekenschrijvers en een boekenstand de 

Kinderboekenweek afsluiten op donderdagmiddag 13 oktober. 

Zet deze datum in uw agenda om een mooi boek met uw kind uit 

te komen zoeken en een kinderboekenweekgeschenk op te 

halen! 

 

Kerstvoorstelling, ouders gezocht! 

Ieder jaar organiseert een aantal ouders een muzikale 

kerstvoorstelling voor de kinderen. Ieder jaar weer een groot 

succes! Voor de voorstelling van dit jaar zijn we op zoek naar 

ouders die kunnen zingen, een muziekinstrument bespelen of 

willen acteren. Wilt u meedoen, mail naar 

eefje.nijssen@zevensprong-amsterdam.nl  

 

NIEUWS VAKLEERKRACHT GYM 

Charlotte is mee op kamp. Deze week met 7-8, volgende week 

met 5-6 
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