
 

 

Wat is er de afgelopen periode gebeurd? 

De open Daltondag was een gezellige dag. We startten op het schoolplein met een 

praatje door Marian en een dansje voor iedereen (en bedacht door groep 8). 

Daarna was en koffie en konden de ouders de groepen in om te kijken naar een 

Daltonles, kanjerles of mindfullnesles. De daltonmarkt werd goed bezocht, al vonden 

sommige kinderen dat er best meer bezoekers hadden mogen komen. Intussen 

werden er ook nieuwe gezinnen rondgeleid door Laurens en Manon uit groep 8 en 

door juf Anca en juf Marian. 

 

De groepen 1-2 zijn gestart een nieuw thema: 

kriebelpoten. Het gaat over insecten. Hoe kun 

je ze herkennen? 6 pootjes en het lijf bestaat 

uit 3 stukken. Buiten gaan de kinderen lekker 

bladeren harken en op zoek naar beestjes! Er 

worden veel levende kriebelbeestjes de klas 

ingebracht. Marije had heel veel wormen en 

heeft samen met haar moeder het 

wormenhotel gevuld. Het heeft een plek 

gekregen in de themaboek. Op dit moment is 

het hotel afgeplakt met bruin papier, zodat 

het lekker donker is en de wormen hun gang kunnen gaan. Binnenkort mag het 

papier eraf en dan hopen we gangetjes te zien, die de wormen gemaakt hebben. 

De weektaak, de liedjes – alles gaat over kriebelbeesten, de kinderen genieten 

ervan! 
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Groep 3-4 kreeg bezoek van pastor Meike Hettinga. 

Zij gaf les over de communie. In groep 4 zijn 2 

leerlingen die communie doen. Op 19 mei is de 

viering van de eerste communie. Er kwam ook een 

muziekdocent langs, juf Dana. Zij gaf, ter afronding 

van haar opleiding, 3 keer een muziekles aan de 

groep. Op 1 april gaat groep 3-4 het natuurpad 

lopen.  

In groep 5 Tijdens de gymles heeft groep 5 les 

gehad van een badmintontrainer. Er werden 

eerst wat spelletjes gedaan om de spieren op 

te warmen. Daarna werd er geoefend met 

hooghouden,, serveren en backhand. 

Natuurlijk was er nog tijd voor een potje 

badminton. Daarbij werden records gebroken met het aantal keer overspelen.  

Groep 6 heeft zijn eerste theaterlessen gevolgd, gegeven 

door Kunst Centraal. Deze  theaterlessen staan in het 

teken van toneelspelen. Deze lessen worden gegeven in 

een opbouw: in groep 5 kijken naar een voorstelling, in 

groep 6 oefenen met theatervormen van toneelspel en in 

groep 7 zelf een voorstelling maken. De kinderen houden 

deze periode hun spreekbeurt, spannend voor degene 

die hem presenteert en leuk en interessant voor degenen 

die kijken. 

In groep 7 zijn de kinderen weer naar de Techniekfabriek 

geweest. Dit keer zijn er houten flipperkasten en 

boomhoogtemeters gemaakt. Binnenkort mag groep 7 de jury 

zijn bij een landelijke dichtwedstrijd voor kinderen. Schrijfster 

Mary Heylema komt ze daarbij begeleiden. 

In groep 8 heeft Marijn meegedaan met de provinciale 

voorleeswedstrijd. Ze is 2e geworden, 

echt superknap! Er worden 

theaterlessen gegeven door Kunst 

Centraal. Dat is heel prettig want 

alle tips en truken kunnen meteen 

worden toegepast in de musical. 

Groep 8 ging ook naar het oude 

dorp om te kijken  naar 

herdenkingsmonumenten. Deze 

week kwam er een docent van 

Kunst Centraal langs die 

herdenkingsdozen ging maken. Dat 

zijn kijkdozen met aan de ene kant 

een gedicht en aan de andere kant 

een driedimensionaal tableau.  



Personeel 

Goed nieuws over juf Ghislaine: ze is zwanger. Juf Ghislaine is in september 

uitgerekend. We wensen haar een fijne zwangerschap toe!  

Meester Peter Slijderink zit 40 jaar in het onderwijs. Hij is door het team verrast met 

bloemen, een cadeau, een toespraak en een poster met zijn favoriete uitspraken. 

Eco-schools  

Vrijdag 22 maart deden we mee aan de landelijke opschoondag. Van de 

gemeente houten kregen we prikstokken te leen. In tweetallen gingen alle kinderen 

de wijk in met een prikstok, hesje, handschoen en plastic zak. Groep 3-4 en 7-8 

gingen richting de kinderboerderij, groep 1-2 en 5-6 gingen naar de spaghettiberg. 

Na ruim een half uur hebben we de opbrengst gewogen en bleek dat we maar liefst 

79 kilo zwerfafval hadden opgehaald. Daarbij zaten wel wat bakstenen (die laten 

we volgend jaar toch maar liggen) maar toch, het is schokkend hoeveel afval er in 

onze buurt op straat ligt terwijl er echt veel prullenbakken staan. 

 

Intussen diende de leerlingraad met juf Marian een voorstel in bij de provincie 

Utrecht (www.groenaandebuurt.nl) . We willen heel graag van ons grasveld naast 

de school een insectentuin maken. En we hebben €1000,- gewonnen! Afgelopen 

zaterdag zijn we meteen begonnen; de grasmat is afgegraven en daarvan zijn 

kleine heuveltjes gemaakt. De gemeente Houten gaat houtsnnippers en 

bloemenzaad leveren dus binnenkort gaan we verder. Er komt ook een klein ondiep 

http://www.groenaandebuurt.nl/


watertje voor kikkers, padjes en salamanders. Om 

de bomen komen boombanken. Na schooltijd 

gaat de insectentuin ook open voor de buurt.  

 

 

 

Vastenactie 

De vastentijd is begonnen en ook dit jaar doen wij weer mee met de landelijke 

Vastenactie. We komen samen in actie voor kinderen die onze hulp het hardst nodig 

hebben. Het thema van de vastenactie 2019 is: Schoon water verandert alles! 

We ondersteunen hiermee waterprojecten in Congo, Sierra Leone, Nicaragua en 

Indonesie. Dichtbij afgelegen dorpen worden waterputten, pompen en opslagtanks 

aangelegd. Onze bijdrage brengt veel meer dan alleen schoon water: kinderen 

hoeven geen water meer te halen en kunnen gewoon naar school. Kindersterfte 

neemt af, de gezondheid verbetert en er is meer tijd voor school en werk. Schoon 

water verandert alles! 

Woensdag 27 maart zullen de kinderen een 

sponsorloopkaart, een spaarpotje en een 

kluskaart mee naar huis krijgen. De kinderen 

kunnen geld inzamelen door klusjes te doen 

thuis, bij de buren en familie. Vrijdag 5 April 

zal er weer een sponsorloop plaatsvinden. 

Door zoveel mogelijk sponsors te vinden en 

door zoveel mogelijk rondjes te rennen kan 

er geld ingezameld worden. Kom u de 

kinderen ook aanmoedigen? 

Woensdag 3 April zal de hele school vasten. 

In plaats van het tien-uurtje van thuis, krijgen 

de kinderen water en matzes op school.  

Palmpasen 

De kleuters gaan, zoals elk jaar, thuis een palmpaasstok maken. Deze wordt met 

crêpepapier versierd (geleverd door school op 3 april). In de week van Palmpasen 

zorgen de kinderen dat de stokken 

weer op school zijn om deze nog 

verder te versieren. School zorgt voor 

de broodhaantjes. 

Met Palmpasen (11 april) geven de 

kinderen de versierde palmpaasstok 

aan iemand die ze willen opvrolijken. 

De kinderen krijgen hiervoor nog een 

uitnodiging mee om op te sturen. 



Pasen 

Donderdag 18 april vieren wij het paasfeest. Pastor Meike Hettinga vertelt weer het 

Paasverhaal. 

In de klas hebben we een Paaslunch 

met zelf meegebrachte dingen. 

De intekenlijsten hangen 11 april bij de 

klassen. 

De leerlingen nemen hun eigen 

bord/beker/bestek mee, behalve de 

kleuters. Bord/beker/bestek voor de 

kleuters is op school. Omdat wij 

duurzaam belangrijk vinden willen wij 

geen wegwerpborden – bestek op 

school. Deze dag is er ee continurooster tot 14:00 uur. 

Cito eindtoets groep 8 

Op 15 t/m 17 maakt groep 8 de Cito Eindtoets. Voor de leerlingen is dit, ondanks dat 

zij hun advies en schoolkeuze al hebben gemaakt, een spannende week. 

De Cito Eindtoets bevat de vakken Rekenen, Taal en Studievaardigheden. De 

beoordeling van de toets is op deze drie vakken gebaseerd. De Cito Eindtoets is een 

vaardigheidstoets: er wordt getoetst wat de leerlingen in acht jaar basisonderwijs 

hebben geleerd. Veel succes groep 8! 

Koningsspelen  

Vrijdag 12 april is het weer zover: De Koningsspelen. 

Er zijn nog een aantal punten die we met jullie willen 

delen, om te zorgen dat het een leuke en 

geslaagde dag wordt. 

* Vanaf ongeveer 11.15 zal er op het grote 

voetbalveld een touwtrek spektakel plaats vinden. 

U bent dan van harte welkom om de kinderen aan 

te komen moedigen. 

* Groep 5 t/m 8 heeft een continurooster tot 14.00 

uur. (Groep 1 t/m 4 tot 12.00 uur) Voor de lunch 

wordt gezorgd. Willen de kinderen die een allergie 

hebben, zorgen voor hun eigen lunch! 

* Alle kinderen dragen een oranje kleding. 

Bij mooi weer is het verstandig om wat extra water mee te geven! 

Met vriendelijke groet, 

De sportdagcommissie 

 



Social schools 

Wat fijn dat iedereen gebruik maakt van Social Schools 3.0. We horen van 

verschillende ouders terug dat het zeer prettig werkt en 

zo ervaren wij het ook. Wist u dat u uw kind via de app 

ziek kunt melden, aan kunt geven dat ze naar de 

huisarts of tandarts moeten.  

Parnassys  

Alle ouders van De Zevensprong kunnen inloggen in Parnassys. Dat is ons 

administratie- en leerlingvolgsysteem. U kunt zelf wijzigingen aanbrengen in  

naam/adres/woonplaats, U kunt notities n.a.v. oudergesprekken inzien en sinds kort 

kunt u ook de resultaten van de landelijke toetsen bekijken. Wij hebben op school de 

afspraak dat als een kind 1 of meer niveaus daalt, er contact wordt opgenomen 

met de ouder(s). Straks kan het zijn dat u al een resultaat ziet, maar dat de 

leerkracht u daar nog niet over heeft geïnformeerd. Wij hebben echt even tijd nodig 

om toetsen te analyseren; vaak hebben we ook een gesprek met het kind zelf over 

de toets. Tussen het moment dat de score in Parnassys staat en het moment dat de 

leerkracht contact met u opneemt kan een week zitten. Een kind is meer dan de 

bovenste 10 centimeter van zijn lijf. Cito is een meetinstrument wat ons helpt bij het 

aanbieden van het juiste niveau van onderwijs. Maar ook niet meer dan dat. We 

zouden het dan ook erg jammer vinden, dat een kind door zijn ouder(s) wordt 

aangesproken op cito-resultaten. 

 

Belangrijke data 

25 maart Start vastenactie 

2 april buitenlesdag 

4 april Groep 1 t/m 4 studiedag 

5 april  Sponsorloop 

12 april Koningsspelen 

15 t/m 17 april Groep 8 cito eindtoets 

18 april Paasviering 

19 april t/m 5 mei meivakantie 

 

 



 



 

 


