Deze maand werken we over Ester, de koningin met het grote geheim en over
de Psalmen. We gaan in de verschillende bouwen kijken naar het leven van
Ester, hoe ze de koningin werd, het plan van Haman en hoe Ester het Joodse
volk redde. Want voor Ester was het niet gemakkelijk, ze had durf nodig om
naar de koning te gaan ze moest haar grote geheim vertellen.
Ook gaan we luisteren naar en lezen over verschillende Psalmen. Een Psalm
kan een lied zijn om te eren, een ode zijn aan de koning of vertellen dat God
altijd bij je is.
Verder zullen we op zoek gaan naar onze eigen mooie liederen en gaan we
elkaar proberen uit te leggen waarom we juist dat een mooi lied vinden.
En in Psalmen zit muziek, op verschillende wijzen zullen we gaan ontdekken
wat de Psalmen ons willen vertellen.
Bent u benieuwd naar onze verhalen? U bent van harte welkom bij onze
maandviering op woensdag 29 november.
8.45 - 9.15 uur: groepen 5/6, 6, 7 en 8
9.30 - 10.00 uur: alle groepen 1 en 2
11.55 - 12.25 uur: groepen 3, 4, 5b en 5c

Snappet:
Dit jaar zijn de groepen 5/6 tot en met 8 gestart met Snappet. Dit is een programma
waarmee de kinderen de lesstof digitaal en op eigen niveau kunnen verwerken. Elk kind
heeft hiervoor de beschikking over zijn of haar eigen Chromebook. De leerkracht kan via
dit middel de leerstof goed afstemmen op de individuele leerling. Ook de leerlingen kunnen
direct hun resultaten zien en zijn mede hierdoor eigenaar van hun eigen leerproces. Naast
de lesstof verwerken kunnen wij ook inzetten op herhalen en verrijken.

Circuitmodel
Dit jaar hebben wij besloten te werken volgens het circuitmodel. Belangrijke
kenmerken binnen dit model zijn het werken in kleine instructiegroepen en
keuzevrijheid om zelfstandig taken uit te voeren. Bij de kleuters wordt al
langere tijd gewerkt volgens dit model. Dit jaar gaan wij het onderwijs van
groep 3 tot en met 8 ook op deze manier inrichten.
Uw kind leert zelfstandig zijn werk maken en plannen, en is
medeverantwoordelijk voor zijn eigen leerproces. Wij komen op deze manier
tegemoet aan de verschillen tussen de kinderen en de verwerking van de
lesstof. De kinderen krijgen instructie op maat, en ook de verwerking van de
lesstof is op maat. Binnen dit model kunnen wij tijd vrij maken voor leerlingen
die extra zorg nodig hebben en wij creëren optimale effectieve leertijd (hoog
tempo, hoge verwachtingen en hoge eisen stellen horen hier bij). Ook benutten
wij de expertise binnen stichting CODenZ doordat wij bij scholen kijken die al
volgens dit model werken.

Pepernotenactie

Jubilea!
Op woensdag 18 oktober was het
feest op basisschool ‘De
Zevensprong’ in Dronten-West.
Meester Dirk Gommer werkt al 40
jaar in het onderwijs.
Juf Josée van Olst, juf Marleen van
Keimpema en juf Klaske
Bernaards 25 jaar.
Alle kinderen stonden buiten de
juffen en de meester op te wachten,
zongen een mooi feestlied en riepen:
‘Waar is het feestje?! Hier is het
feestje!!!’
Binnen was een gezellig
feestprogramma georganiseerd door
de groepen 3b,4b,5b,6b en 7b.
Ook de familieleden van de
jubilarissen waren daarbij aanwezig.
De hele school werd getrakteerd op
een lekker ijsje.
Klik hier om de imposante
loopbanen van de meester en juffen
te bekijken.

Net zoals vorig jaar krijgt u de kans
om overheerlijke pepernoten te
kopen. De opbrengst van deze actie
is voor BaiHua Kids. Hier wonen
momenteel 15 kinderen met een
speciale zorgbehoefte. Een foster
home is iets anders dan een
kindertehuis. Een kindertehuis is een
instelling waar veel kinderen wonen,
die veelal wel de noodzakelijke
verzorging krijgen, zoals voedsel en
kleding, maar die, vanwege de
grootschaligheid, weinig aandacht en
liefde krijgen.
Op donderdagochtend 16 november,
vrijdag 17 november, dinsdag 21
november en woensdag 22
november zullen de kinderen van de
bovenbouw in de kleuterhal staan
om de pepernoten te verkopen. Dit
jaar verkopen wij puntzakjes van 250
gram pepernoten (met of zonder
chocola). De zakjes kosten 1,00 euro
per stuk.

Bericht van de ouders van Sam uit groep 1a
Deze zomer zijn wij verhuisd naar Dronten. We hebben drie kinderen, in groep
1, 4 en 5, op de Zevensprong. In groep 1a zit Sam en over hem willen we wat
vertellen. Sam heeft namelijk dwerggroei. Dat betekent dat hij niet zo groot is –
en ook niet wordt - als zijn leeftijdsgenoten en hij heeft een andere
lichaamsverhouding maar is net zo intelligent als ieder ander kind.
We horen nog weleens de vraag: wat is de correcte term voor iemand met
dwerggroei? Hoewel er meerdere termen bestaan is het tegenwoordig
gebruikelijk om ‘klein mens’ te zeggen of ‘iemand met dwerggroei’. De term
‘dwerg/lilliputter’ is niet (meer) geaccepteerd. Wij zouden het fijn vinden als u
met of over Sam te praten komt de term ‘klein mens’ of ‘dwerggroei’ wilt
gebruiken.

Klik hier om verder te lezen

Agenda

November
21 nov

ALLE kinderen les van 8.45 - 13.45

29 nov
December

Maandviering

1 dec
20 dec

Sintviering / maandbrief 4
Kerstviering

21 dec
Kerstknutsel
25 dec - 5 jan Kerstvakantie

