
 

 

Wat is er de afgelopen periode gebeurd? 

In groep Oranje wordt gewerkt aan het thema Winter. De kinderen zijn druk met 

veters strikken en nieuw is het getal van de dag. Er is heerlijk gedanst op de 

sneeuwdans van koekeloere, en het werkte – vorige week viel de eerste sneeuw van 

dit jaar. De kinderen zijn aan het rekenen binnen het 

thema winter: meer/minder, cijfers en sorteren. Tijdens de 

schrijfles is de groep druk bezig met de juiste 

schrijfhouding.  Tijdens de kanjerles is er gewerkt aan 

vertrouwen. En wist je dat groep 1/2 met bijna de hele 

klas op 1 stoel kan zitten!! Nieuw is onze “ik kan al” muur. 

De kinderen worden zich zo bewust van wat je al kan en 

waar je nog mee kan oefenen. Deze periode staan de 

cijfers centraal. Juf Anca vierde haar verjaardag in de 

klas en werd verwend met bloemen, een jufrapport, 

chocola en badschuim. 

Groep 3-4 begon het nieuwe jaar goed met 

feestbubbels (van juf Bianca) én beschuit met 

muisjes (Thijmen heeft een broertje gekregen!). 

De groep is bezig geweest met de doelen: wat 

zijn we nu aan het leren? Voor iedere les wordt 

besproken wat er geleerd gaat wordenen waar 

op te letten. Deze doelen hangen ook op de 

muur. Bij de regels van de groep heeft ieder kind 

zichzelf getekend. 

Met natuur is groep 5 veel aan het leren 

over het weer. Met de materialen uit de 

leskist over het weer hebben de kinderen 

onderzoekjes gedaan en een kleine 

presentatie gegeven. We hebben het o.a. 

over neerslag en temperatuur gehad. Het 

was perfect weer om naar buiten te gaan 

en proefjes te doen. Gelukkig was er ook 

nog tijd om te spelen in de sneeuw! Er 

kwam ook een muzikant in de klas, of eigenlijk in de speelzaal - hij speelde op het 

drumstel. 
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Groep 6 heeft voor de kerstvakantie zijn 

werkstuk ingeleverd; de juffen vonden het een 

feestje om ze na te kijken. Nu gaan de kinderen 

een presentatie maken over hun werkstuk. Ook 

in groep 6 kwam de musicus in de klas, met een 

drumstel deze keer! Groep 6 ging ook op 

bezoek bij De Techniekfabriek, voor een 

techniekles. Deze keer maakte de ene helft van 

de klas een bootje en de andere helft een kijkdoos. 

In groep 7 worden veel samenwerkspellen gedaan, zowel 

tijdens gym als tijdens de kanjertraining. Eén gymles werd 

gegeven door Lemoni en Leana uit groep 8. De kinderen zijn 

heel druk geweest met het ontwerpen, tekenen, snijden en 

drukken van een linodruk. De resultaten zijn al prachtig! 

Groep 8 kan niet wachten tot de 

musical en heeft als voorbereiding vast een mini-musical 

bedacht. Ook wordt er veel georganiseerd, zoals een 

geweldige vossenjacht voor groep 6, en lessen gegeven in 

diverse groepen. De groep kreeg zelf ook een gastles, er 

werd een dodehoekles gegeven. Wij vinden het heel 

belangrijk dat alle kinderen die les krijgen voor ze naar het 

voortgezet onderwijs gaan fietsen. Deze week doet groep 8 

mee aan Zapp Sport Live! 

 

Hemel en aarde 

De lessen uit Hemel en Aarde gaan de komende weken over Jozef. Zijn verhaal is 

misschien wel het beroemdste verhaal uit de Bijbel. Disney maakte er een film over. 

Joop van den Ende haalde de musical Joseph and the amazing technicolor 

dreamcoat van Andrew Lloyd Webber naar Nederland. Op tv zocht Frits Sissing een 

musicalsterk die Jozef kon vertolken. Onze lessen zijn misschien wat minder hoog 

entertainment, maar we nemen wel volop de ruimte om het verhaal in geuren en 

kleuren te vertellen. En in te gaan op de motieven en betekenissen die het verhaal in 

zich draagt. De meeste mensen kennen wel een paar scenes uit het verhaal van 

Jozef: dat hij het lievelingszoontje is met een gekleurde mantel, door zijn broers in 

een put gegooid wordt, onderkoning wordt in Egypte. Als je de belangrijkste 

gebeurtenissen van het verhaal op een rij zet, valt op dat het net zo’n vaart heeft en 

net zo boeiend is als een moderne novelle. 

Jozef is de lievelingszoon van Jakob. Hij krijgt een kleurige mantel. Hij droomt dat de 

korenschoven van zijn broers voor de zijne buigen en later dat de zon, maan en 

sterren voor hem buigen. Zijn broers zijn jaloers en krijgen een hekel aan hem. Jozef 

zoekt zijn broers op die op het veld zijn met het vee. Ze zien hem aankomen. Ze 

gooien hem in een put en willen hem later vermoorden, maar bedenken zich en 

verkopen hem als slaaf aan kooplieden die naar Egypte gaan. Ze besmeuren de 

mantel met dierenbloed en laten die aan Jakob zien; hij denkt dat Jozef dood is. 



In Egypte wordt Jozef hoofd van de huishouding 

van Potifar, een commandant van de lijfwacht 

van de farao. De vrouw van Potifar probeert 

Jozef tevergeefs te verleiden. Ze zegt dat Jozef 

haar wilde aanranden. Potifar stuur Jozef naar 

de gevangenis. Daar krijgt Jozef weer taken. Hij 

ontmoet er een schenker en bakker die aan het 

hof van farao hebben gewerkt. Hij legt hun 

dromen uit; God laat hem weten wat ze 

betekenen. Hij voorspelt dat de schenker weer 

aan het hof zal worden aangenomen en dat de 

bakker zal worden gedood. Dat komt uit. 

Als de farao droomt over vette en magere koeien en volle en iele korenaren, 

herinnert de schenker zich dat Jozef dat kan uitleggen. Jozef zegt dat er zeven 

vruchtbare jaren zullen komen en daarna zeven jaren met hongersnood. Jozef wordt 

onderkoning en laat graanschuren bouwen om in de rijke jaren graan op te slaan 

voor de magere jaren.  

Tijdens de hongersnood trekken de broers van Jozef naar Egypte om graan te 

kopen. Ze melden zich bij Jozef maar herkennen hem niet; Jozef herkent hen wel. Hij 

laat niets merken en zegt dat ze hun jongere broer moeten halen; om te zorgen dat 

ze terugkomen houdt hij Simeon in Egypte. Hoewel Jakob bang is Benjamin te 

verliezen, komen de broers terug met Benjamin. Ontroerd maakt Jozef zich bekend 

en de broers verzoenen zich. Jakob komt samen met de hele familie over naar 

Egypte. 

In de lessen besteden we in alle groepen veel tijd en aandacht aan het verhaal. We 

zijn benieuwd wat de kinderen erin zien, wat ze boeit, welke vragen ze erover 

hebben. 

Natuurlijk stellen we zelf ook onderwerpen uit het verhaal aan de orde. Onze lessen 

gaan over dromen, over verzoenen, over grote gevoelens van jaloezie, verraad, 

onrecht en ontroering, waar het verhaal zo vol van is. 

We vinden het leuk en uitdagend om kinderen kennis te laten maken met dit 

bijzondere verhaal. En we zijn heel benieuwd wat ze ervan vinden! 

Personeel 

Juf Corine is begonnen met re-integreren. 

Vanaf 1 februari zal juf Vera Houtzager op 

woensdag en donderdag de vervanging 

van juf Corine doen. Zij is klaar met haar 

eindstage in groep 7 en kan meteen aan 

het werk bij ons. 

Op 1 maart start onze instroomgroep; een 

kleinschalige kleutergroep waar alle 

kinderen die 4 jaar worden zullen instromen. 

Juf Alexia, die nu onderwijsassistent is in 



groep 3-4, zal voor groep blauw staan. Zij werkt daarbij nauw samen met groep 

oranje. De kinderen van groep 1 zullen regelmatig op bezoek komen in groep 

blauw, zo kunnen de kinderen al aan elkaar wennen. Want na de zomervakantie 

worden zij samen groep oranje. Groep blauw komt in het zelfstandig werklokaal van 

de bovenbouw. Voor groep 3-4 zijn wij nog op zoek naar een onderwijsassistent.  

Eco-schools  

We hebben van de gemeente Houten prachtige afvalbakken 

gekregen om ons afval goed te kunnen scheiden. Binbangs heten 

ze, met 3 lades voor gft, papier, pmd en restafval. In de klassen 

hebben we al leuke discussies gehad over in welke bak chipszakjes 

horen, en wat doen we met de papieren handdoekjes? Op 

http://www.afvalisgoudwaard.nl/ kun je een test doen over 

gescheiden afval. Hoe goed ben jij bezig?  

Op 15 februari is het warmetruiendag en 

De Zevensprong doet mee. Elk jaar weer 

gaat Nederland energieverspilling te lijf: 

door de verwarming lager te zetten en 

energiebesparingssuccessen te delen. 

Meedoen is simpel: zet de verwarming 

lager, trek een warme trui aan en bespaar 

gezellig en comfortabel 6% energie - en 

dus 6% CO2 - per graad!  

 

Carnaval 2019 

Alaaf! 

Vrijdag 22 februari vieren we Carnaval op De 

Zevensprong. Deze dag mogen de kinderen 

verkleed naar school komen. Kom allen in je 

mooiste, gekste, origineelste outfit naar 

school! Er is per klas een prijsje voor het 

‘origineelste’ kostuum.  

 

Wij willen liever geen confetti in de school, serpentines mogen wel. 

De groepen 1 t/m 8 hoeven GEEN tussendoortje mee te nemen. 

De groepen 1 t/m 8 zijn ’s middags om 12.00 uur vrij.  

 

We willen dit jaar weer een echte carnavalsnaam (net zoals Eindhoven ‘Lampegat’ 

heet en Den Bosch ‘Oeteldonk’) voor onze school verzinnen. Dit mogen de kinderen 

doen. Bedenk een gekke naam voor onze school en lever jouw idee in op het 

podium in de carnavalsbrievenbus vóór woensdag 13 februari! 

 

Net als vorig jaar hebben we weer een voorproefje op het echte feest. Woensdag 20 

februari is het gekke hoedjes dag! Kom naar school met een te gek, grappig 

hoofddeksel en verras iedereen! We zullen dan ook de winnende carnavalsnaam 

http://www.afvalisgoudwaard.nl/


voor onze school bekend maken. 

 

Wij zoeken voor vrijdag 22 februari een karaoke set. Mocht u er thuis één hebben die 

we zouden mogen lenen, dan horen we dat graag! U kunt een berichtje sturen naar 

marlies.hellwich@7spronghouten.nl. 

Wordt u ook zo enthousiast van het lezen van deze informatie? Dat komt mooi uit, 

want wij zijn nog op zoek naar 5 ouders die ons 

willen helpen met wafels bakken op vrijdag 22 

februari. Voor de wafelijzers en het beslag wordt 

gezorgd!  

Bent u op vrijdag 22 februari beschikbaar van 

09.00-11.00 uur en vindt u het leuk om niet alleen 

de wafels, maar ook de sfeer te proeven? Dan 

kunt u zich opgeven bij Marlies Hellwich 

(leerkracht groep 6) via 

marlies.hellwich@7spronghouten.nl. Opa’s, oma’s, 

de buurman of buurvrouw zijn natuurlijk ook van 

harte welkom om te helpen! We gaan er een 

mooi feest van maken! 

Tevredenheidsonderzoek 

In november hebben ouders, kinderen en het team de tevredenheidsenquête 

ingevuld.  We hebben prachtige rapportcijfers gekregen: de ouders geven De 

Zevensprong een 7,8, wijzelf geven ons een 8 en de leerlingen gaven ons maar liefst 

een 8,5!  

In januari 2019 heeft de stakeholdersreview plaatsgevonden. Als uitblinkers werden 

genoemd:  

• De sfeer op school 

• De kinderen waarderen de school met een 8,5 

• Leerlingen voelen zich veilig 

• Een positief en meer gewaardeerd werkklimaat 

• Een mooie groei van de professionele cultuur 

Thema’s waarin De Zevensprong zich verder kan ontwikkelen 

• Maximale ontwikkeling; hiermee bedoelen wij ontwikkeling in de breedste zin. 

Kinderen ontwikkelen zich op De Zevensprong cognitief, als mens en als onderdeel 

van een groep. 

- op cognitief gebied heeft De Zevensprong een mooie ontwikkeling doorgemaakt; 

zowel voor kinderen die intensiever begeleid moeten worden als voor kinderen die 

meer uitdaging nodig hebben is buiten de groep een mooi aanbod gekomen. In de 

klas willen we meer uit de kinderen halen, maar ook samen met de kinderen 

(eigenaarschap). Dat kan bijvoorbeeld door middel van de weektaak; we willen de 

lat hoog leggen en het aanbod nog beter laten aansluiten bij het niveau van de 

mailto:marlies.hellwich@7spronghouten.nl
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kinderen. Ook willen we kinderen de gelegenheid bieden zelf doelen te kiezen. We 

willen het werken op 3 niveaus in elke klas zichtbaarder maken. 

- door middel van het werken met talenten, willen we dat kinderen zich ook op 

kunst- en cultuur en creatief gebied verder ontplooien; de kinderen krijgen ateliers 

aangeboden van ouders en leerkrachten. Wij willen kinderen nog meer mee laten 

denken over de inhoud van de ateliers, hen met zoveel mogelijk talenten in 

aanraking laten komen om zo ook hun eigen talenten te vinden en verder te laten 

groeien. 

• Veilig klimaat 

- hoe veilig voel je je op of rond school; 4,4 uit 5 is een hoge score. Dit is een 

onderwerp dat constant onze aandacht verdient en krijgt. Welbevinden gaat voor 

leren. Het moet voor iedereen fijn zijn om naar De Zevensprong te gaan, of je nou 

kind bent of volwassene. We willen zichtbaarder maken wat we doen aan een veilig 

klimaat. 

- word je wel eens gepest op school; 4,5 uit 5 is een hoge score. Toch komt op onze 

school pesten voor. We weten allemaal welke schade er op lange termijn kan 

ontstaan door pestgedrag. Pesten mag gewoon niet. Daar blijven we ons voor 

inzetten en dat willen we zichtbaarder doen. 

• Ouderbetrokkenheid 

Bij het realiseren van de maximale ontwikkeling en het veilig klimaat hebben we 

ouders nodig. Een goede samenwerking, het liefst in de driehoek ouder-kind-

leerkracht. Dat betekent dat wij u, samen uw kind, vertellen waar we mee bezig zijn 

en wat we daarmee  beogen. Dat betekent ook dat wij soms uw hulp nodig 

hebben. Dat kan thuis zijn, door samen te oefenen, maar ook op school in de vorm 

van extra handen in de groep. En als elke ouder één keer per jaar mee helpt in de 

groep zijn zijn/haar kind(eren) krijgen we ook nog alle feesten en uitstapjes rond. 

Conclusies 

• Er is veel om trots op te zijn; sinds het laatste tevredenheidsonderzoek is er veel 

gebeurd. De Zevensprong heeft met Dalton, duurzaam, kanjer en katholiek een 

duidelijk profiel en een passende inrichting gekregen. Er is sprake van een 

professionele cultuur. De kinderen geven de school een prachtig cijfer en zij voelen 

zich veilig op school. 

• Dezelfde thema’s blijven actueel; dat betekent dat De Zevensprong gaat 

voor een goede basiskwaliteit. Dat het kind op de eerste plek komt, dat we daarom 

een goed lesaanbod willen kunnen aanbieden in de breedste zin van het woord. En 

dat we daarbij moeten samenwerken: kind-ouders-leerkrachten, samen zijn wij de 

school! 

 

 

 

 



Belangrijke data 

15 februari Warme truiendag 

1-8-15 februari Ateliers onder- en bovenbouw 

11 februari Eerste rapport mee groep 3 t/m 8 

14 en 19 februari Rapportgesprekken groep 3 t/m 8 

20 februari Gekke hoedjesdag 

22 februari Carnaval alle groepen om 12:00 uit 

23 februari t/m 3 maart Voorjaarsvakantie 

20 maart Open daltondag 
 


