
 

 

Wat is er de afgelopen periode gebeurd? 

Groep 1-2 heeft meegedaan met officiële buitenlesdag, niks 

in de kring – gewoon vanuit de zandbak les krijgen. Omdat 

buiten zijn zo heerlijk is, hebben ze ook een kabouterpad 

gelopen; de kinderen hebben in kleine groepjes opdrachten 

gedaan zoals insecten zoeken, bloemetjes bekijken en dieren 

nadoen. Ook is de kabouterschat gezocht en gevonden. 

Groep 7-8 speelt ook graag mee met 1-2. Of ze vragen de 

kleuters als publiek voor hun presentatie over hun 

zelfbedachte vakantiepark. Nu is het thema Ridders en 

jonkvrouwen. Ook de kleuterdag zal daar over gaan, en 

daar hebben de kinderen heel veel zin in! 

In groep 3 is juf Marchje een 

maand op reis; die had ze al 

gepland voordat ze juf Anca 

kwam vervangen. Daarom was juf 

Esther er voor de mei- en meester 

Ed na de meivakantie. Juf Anca is 

met Billy langs geweest – dat was 

een feestje!  

Groep 4 heeft bezoek gekregen 

van pastor Meike. Zij kwam wat 

vertellen over de eerste communie. Op zondag 10 juni doet Matias uit onze klas zijn 

eerste communie om 11 uur. U bent welkom om samen met uw kind hierbij te zijn om 

het feest met Matias mee te vieren. Groep 4 deed ook mee met de buitenlesdag: 

Oefenen met de keersommen buiten op het plein. Je pakt een getal van de stapel 

en een stuk stoepkrijt. Je zoekt 

samen met je maatje een plekje 

op het plein en maakt zoveel 

mogelijk keersommen met dit 

getal als uitkomst. “Juf, nu 

kunnen de kleuters ook alvast de 

tafels oefenen”. Maaike en 

Angélica uit groep 5 kwamen 

een tekenles geven. Ze hadden 

de les heel goed voorbereid en 
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uitgewerkt in een powerpoint presentatie. Alles werd stap voor stap uitgelegd. De les 

werd afgesloten met Just Dance. De kinderen vonden het erg leuk! De afgelopen 

heeft groep 4 veel geleerd over de fiets. Welke onderdelen zitten erop? Hoe zorg je 

ervoor dat een fiets veilig is? Met behulp van een checklist is bekeken hoe het met 

hun fiets gesteld is. Gelukkig waren alle fietsen in orde!  

Groep 5 heeft weer een nieuwe 

klasgenoot gekregen; zijn naam is 

Julian. We wensen hem heel veel 

plezier toe op De Zevensprong. 

Afgelopen maand is de laatste les 

van musicus in de klas geweest. 

Dit keer is er geluisterd naar een 

aantal liedjes die werden 

gespeeld op de hobo. De 

kinderen hebben geleerd dat de 

lucht door een heel klein rietje 

moet om geluid te krijgen. Wie wilde mocht ook even op de hobo spelen. Iedereen 

wist er geluid uit te krijgen!  

Groep 6-7 is vertrokken richting 

Lopik. Natuurgebied ' de Bol' was 

the place to be! Het fantastische 

weer hielp daar zeer aan mee! 

Zomerdijk, winterdijk, kribbe, hoog 

en laagwater, dieren en planten, 

alles kwam voorbij. Met luister- en 

doe-opdrachten leerden de 

kinderen over vroeger en nu. De 

ochtend werd afgesloten met 

een quiz. Door touwtrekken 

werden de winnaars uiteindelijk 

bekend! Het was top! Maandag 

14 mei checkten de kinderen de 

fietsen voor het praktijkexamen van dinsdag 15 mei. Licht, bel, reflectoren en 

spatborden waren de belangrijkste zaken. En nu maar hopen dat iedereen het 

haalt!  

Groep 7-8 heeft meegedaan met de 

maquettewedstrijd. Ze zijn 3e geworden, 

een mooie prestatie na wekenlang 

knutselen en voorbereiden. De kinderen 

van 7-8 hebben een bijzondere rol in de 

school. Met sportdag, maar ook tijdens 

andere schoolbrede activiteiten, 

begeleiden zij groepjes jongere leerlingen 

en dat maakt iets heel moois in ze wakker: 

handelen vanuit verantwoordelijkheid, 

zorgen voor elkaar, voor een goede sfeer 



– ook als je verliest. Groep 8 heeft 17 t/m 19 april de Cito eindtoets gedaan, voor het 

eerst digitaal. 

Avondvierdaagse 

Eind mei is het weer zover: we lopen met elkaar de avondvierdaagse, een gezellig 

en sportief evenement waar iedereen naar uitkijkt. Wij denken dat het goed is dat u 

weet wat wij in de klassen hebben besproken met de kinderen: we hebben plezier 

met elkaar, maar om het gezellig te houden is 

het goed om je aan de afspraken te houden. 

Dus we lopen bij elkaar als school, we luisteren 

naar elkaar, we gooien afval in de prullenbak, 

we lopen waar het kan op de stoep en zorgen 

nooit voor overlast. Kom op de fiets naar de 

startlocatie en zorg dat je op tijd bent. Natuurlijk 

draag je je Zevensprong-shirt! En: ‘wil je geen 

dikke kont, snoep dan gezond’.  

Gebouw 

In Nieuwsbrief 6 heeft u kunnen lezen dat 

de geplande verbouwing van ons gebouw 

voorlopig niet door gaat wegens te hoge 

kosten. KS Fectio onderzoekt samen met 

de gemeente Houten wat er mogelijk is. 

Wij gaven al aan dat het team van De 

Zevensprong toch plannen heeft om de 

school van binnen te verfraaien. Zeker 6 

ouders hebben zich aangemeld om mee 

te helpen – hartverwarmend! KS Fectio 

werkt graag mee aan de verfraaiing van 

de binnenkant van de school. In de 

zomervakantie zal er in de school 

geschilderd gaan worden en worden er 

nieuwe vloeren gelegd; in de hal en in het 

eerste deel van de lokalen komt een pvc-vloer te liggen. Aansluitend wordt in de 

lokalen Flotex gelegd. Flotex is een soort vloerbedekking die de sterkte, 

duurzaamheid en facilitaire voordelen van een vlakke veerkrachtige vloerbedekking 

combineert met de warmte, comfort en akoestiek van tapijt. Het biedt veiligheid 

door een zeer hoge slipvastheid. In de hal komt een nieuw podium dat makkelijk in 

en uit elkaar gehaald kan worden en ook voor andere doeleinden gebruikt kan 

worden. Het moodboard op de foto geeft al een beetje weer hoe het zal worden. 



Eco-schools 

Op 9 mei is ons Eco-team weer bij elkaar geweest. Kees van 

Wegen, onze begeleider, heeft samen met ons gekeken naar de 

eco-scan. De thema’s afval, groen en communicatie over eco-

schools hebben het laagst gescoord in de scan. We zijn nu aan 

het kijken hoe we deze thema’s kunnen verbeteren. Eind juni 

gaan we verder.  

Intussen zit de leerlingraad niet stil; Manon heeft zich verkiesbaar gesteld voor de 

kinderraad van Houten en Laurens heeft zich gemeld voor de vacature 

kinderburgemeester. Er volgen nog verkiezingen, daarover hoort u meer. 

Personeel 

Juf Anca is 27 maart bevallen van zoon Billy. Anca en Billy maken het goed en zijn 

zelfs al even op school langs geweest. 

Juf Leontien is onderwijsassistent en is op dinsdag en woensdag in groep 6-7. Juf 

Alexia is onderwijsassistent in groep 1-2 en zal daar alle ochtenden behalve de 

woensdag, aanwezig zijn. 

Juf Ghislaine zal de komende tijd afwezig zijn. Het valt niet mee om aan langdurige  

inval te komen. We bekijken per week wat de beste oplossing is. Ghislaine en Tijmen 

bedanken alle ouders en kinderen heel hartelijk voor hun kaarten, bloemen en lieve 

woorden die de afgelopen weken bij hen zijn binnen gekomen. 

Formatie 

Ook volgend schooljaar zullen we 6 groepen hebben. In overleg 

met de MR hebben we gekozen voor de combinatiegroepen 1-2 

en 3-4; in 3-4 zal een onderwijsassistent ingezet worden. Die 

kunnen wij betalen omdat er vanuit het ministerie van OCW 

vervroegd gelden beschikbaar zijn gesteld om de werkdruk te 

verlagen. Naast 1-2 en 3-4 komt er een groep 5, 6, 7 en 8. We zijn 

nog niet klaar met de bemanning van de groepen. Zodra we 

eruit zijn zullen we u informeren.  

Gezocht 

Heeft u zin en tijd om u in te zetten voor de school en/of KS Fectio? Wij hebben voor 

diverse functies, zowel praktisch als meer beleidsmatig, mensen nodig: 

- Tussenschoolse Opvang 

Wij zijn op zoek naar nieuwe overblijfmedewerkers. Bent u enthousiast, vriendelijk, 

duidelijk, flexibel en wellicht een beetje creatief, dan zijn bent u van harte welkom 

om ons team te ondersteunen. Overblijven gebeurt op maandag, dinsdag, 

donderdag en vrijdag van 12.00 tot 13.15 uur. U krijgt een vrijwilligersvergoeding, wat 

neer komt op €12,00 keer. Naast dat u op een of meer vaste dagen naar keuze 

overblijft met kinderen, verwachten we u ook twee  keer per jaar op een overleg dat 

plaats vindt voor de overblijf. Heeft u zelf geen tijd om over te blijven, maar kent u 

wel een hele goede kandidaat (opa, oma, buurvrouw, vriendin, collega), geef het 



dan door aan Carola Blokker via overblijf@7spronghouten.nl. Uiteraard moet elke 

overblijfmedewerker een verklaring omtrent gedrag kunnen overleggen. 

- MR-lid 

Momenteel is in de medezeggenschapsraad (MR) van onze school plaats voor een 

nieuw lid van de oudergeleding. De MR is op zoek naar een gemotiveerde ouder die 

zich beschikbaar wil stellen voor deze vacature.  

Wat is een MR? 

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. De MR praat mee over allerlei 

onderwerpen die met onze school en het onderwijs te maken hebben. Samen 

verbeteren we de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de 

arbeidsomstandigheden. De MR is daarmee dus iets anders dan de 

oudervereniging, die het team ondersteuning biedt bij het organiseren van 

allerhande activiteiten op de school. De leden van de MR worden voor een periode 

van drie jaar gekozen uit de ouders en uit de teamgeleding. 

Bij ons op school bestaat de MR uit tweeouders en twee personeelsleden. Binnen de 

oudergeleding van de MR is plaats beschikbaar. 

Welke bevoegdheden heeft een MR? 

De MR heeft een belangrijke rol binnen de organisatie. Bij veel beslissingen die het 

bestuur of de directie moeten nemen zijn ze verplicht eerst de ouders en het 

personeel te raadplegen. Dat moet gebeuren via de MR, zo is geregeld in de Wet 

Medezeggenschap op Scholen (WMS). 

Wat levert zitting in de MR u op? 

Zitting nemen in de medezeggenschapsraad is voor ouders vrijwilligerswerk. U doet 

kennis op over de achtergrond van de school van uw kind(eren) en de 

schoolorganisatie. U doet ervaring op met het bedenken van beleid inclusief de 

hobbels die opdoemen wanneer dat wordt uitgevoerd; of u past uw elders 

verworven kennis op dit terrein toe. 

MR-leden hebben recht op scholing, wat zowel over de regels en praktijk van 

medezeggenschap kan gaan als over onderhandelingen, vergadertechnieken en 

strategie. Zo kunt u ook persoonlijk profijt hebben van extra training en 

vaardigheden. 

Wat vragen wij van u? 

Interesse in schoolbeleid en schoolregels; 

Affiniteit met vergaderen en het voorbereiden van vergaderingen (lezen van 

stukken); 

Aanwezigheid bij de MR-vergaderingen (ongeveer 1x per 6 weken); 

Een kritische én open houding. 

Lijkt het u wat om de MR te komen versterken? 
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Stuurt u dan uiterlijk …… juni per mail een korte tekst (ca 10 regels) naar 

mr@7spronghouten.nl waarin u zich kort presenteert. Bij meerdere kandidaten zal er 

gestemd worden. 

- Lid Raad van Toezicht KS Fectio 

Vacature RvT 2018 Katholieke Scholenstichting Fectio heeft 12 basisscholen onder 

haar bestuur. Er werken ongeveer 325 leerkrachten en het aantal leerlingen 

bedraagt iets meer dan 3000. Fectio heeft scholen in Houten, Schalkwijk, 't Goy, 

Bunnik, Odijk en Werkhoven. Het management bestaat uit een bestuurder-directeur 

en een directieteam. Een staf met secretariaat en verschillende beleidsmedewerkers 

(P&O, huisvesting, financiën, salarisadministratie, onderwijs, control en ict) 

ondersteunt het management.  

De bestuurder-directeur is eindverantwoordelijk. Fectio zoekt per 1 augustus 2018:  

Twee algemene leden voor de Raad van Toezicht De Raad van Toezicht (RvT) 

vervult haar rol vanuit het motto 'Toezien in betrokkenheid'. De RvT zoekt twee leden 

die kunnen bogen op een ruime maatschappelijke ervaring en over kennis en 

ervaring met complexe organisaties. RvT-leden zullen zich actief ontwikkelen in hun 

rol als toezichthouder door zich te verdiepen in de maatschappelijke ontwikkelingen 

in relatie tot het domein van de stichting. Naast haar toezichthoudende taken heeft 

zij ook een (ongevraagd) adviserende rol richting de bestuurder-directeur en is zij 

werkgever van de bestuurder-directeur.  

Takenpakket  

– De RvT ziet erop toe dat het vastgesteld beleid conform de vastgestelde 

beleidsafspraken wordt uitgevoerd;  

– De RvT benadert de gevolgde procesgang vanuit strategisch perspectief en 

onderhoudt intensief contact met de bestuurderdirecteur; 

 – De RvT geeft er blijk van vanuit meerdere invalshoeken toezicht te houden door 

ook proactief richting geledingen te acteren;  

– Binnen de RvT is een open, positief-kritische houding naar elkaar en naar de 

bestuurder-directeur; – Zelfreflectie en regelmatig evalueren van het eigen 

functioneren is een periodiek terugkerend onderwerp op de RvT-agenda.  

Functie-eisen  

– Binding met de missie, ambitie en strategie van de organisatie zoals geformuleerd 

in het strategisch beleidsplan; 

 – Voelt zich betrokken bij de stichting en het primair onderwijs en is op hoofdlijnen 

vertrouwd met de ontwikkelingen in het onderwijs om kansen en risico’s in te kunnen 

schatten; 

 – Onafhankelijk, d.w.z. zonder zakelijk of persoonlijk belang, vrij van last en 

ruggenspraak en als persoon, geen nauwe persoonlijke bindingen met de 

bestuurder-directeur of met personeelsleden van de organisatie;  

– Brede maatschappelijke belangstelling;  



– Inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen; – Aantoonbare bestuurlijke 

kwaliteiten in complexe organisaties; 

– Onderschrijft het doel en de grondslag van de stichting zoals verwoord in de 

statuten; – Beschikt over een breed netwerk;  

– Goed in staat hoofd- en bijzaken te onderscheiden;  

– Beschikkend over (helikopter)kwaliteiten voor een toezichthouder van een 

complexe organisatie;  

– Beschikt over voldoende tijd en energie om adequaat invulling te geven aan de 

functie, heeft een flexibele agenda en is betrouwbaar.  

– Kennis van en ervaring met één of meer voor de onderwijsorganisatie relevante 

aandachtsgebieden c.q. perspectieven, zoals:  

• Katholieke identiteit • Ondernemerschap • Toeleverend en/of afnemend 

onderwijsveld • Openbaar (lokaal) bestuur • Leerlingen en ouders • Sociaal 

perspectief (medewerkers, arbeidsmarkt, opleiding) • Maatschappelijke 

betrokkenheid • Financiën • Juridische zaken • Organisatie- en 

managementontwikkeling  

Bij voorkeur beschikken leden ook over kennis van het (basis)onderwijs en over een 

relevant (politiek-bestuurlijk) netwerk. De RvT vergadert gemiddeld zesmaal per 

schooljaar in de avonduren. Daarnaast wordt van RvT-leden flexibiliteit verwacht om 

af en toe deel te nemen aan een extra overleg. Er is een vergoeding beschikbaar 

evenals de mogelijkheid van deskundigheidsbevordering. Heeft u interesse? Mail 

dan uw motivatie en CV naar info@ksfectio.nl t.a.v. selectiecommissie RvT Fectio. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevr. A. Van Leeuwen, 

voorzitter RvT KS Fectio (06-22909970, na 20.30 uur) of Cris van der Meer, lid GMR KS 

Fectio (06-30192441, na 20.30 uur). De sluitingsdatum is 15 mei 2018. 

Belangrijke data 

18 mei Schoolreis en kleuterdag 

Groep 8 kanoën en bbq 

21 mei Pinksteren 

29 mei t/m 1 juni Avondvierdaagse 

7 juni Groep 2 wennen 

12 juni Groep 2 wennen 

18 juni  Wenmiddag groep 1 t/m 7 

21 juni Groep 1 t/m 4 vrij 

26 en 28 juni  Facultatieve rapportgesprekken 

2 juli Rapport 2 mee 

9 juli Musical groep 8 

10 juli Eindfeest groep 8 

12 juli Groep 8 uitzwaaien 

13 juli 12.00 u zomervakantie 

 

 



Ingezonden berichten 

Wij willen u attent maken op een High Tea- klassiek concert voor ouders en kinderen  

in Houten in de Sionkerk, Eikenhout 224.  

Zaterdagmiddag 16 juni van 15.30-17.30u zal 

Houtens kamerkoor 'Marcantus' tijdens een High 

Tea prachtige engelse koormuziek laten klinken. 

Alle kinderen van 8-12 jaar zijn van harte welkom 

met ons mee te zingen met een prachtig werk van 

de componist John Rutter met piano begeleiding. 

Ook zullen we de aanwezige kinderen een lied 

aanleren om samen te zingen en uit te voeren voor 

de ouders en aanwezigen. 

Het mini-event is bedoeld om (alle) kinderen op 

een laagdrempelige manier kennis te laten maken 

met (hedendaagse) klassieke muziek. De kosten 

zijn slechts 2,50- per kind. De kinderen kunnen zich 

nu al opgeven via: 

kaartverkoopmarcantus@gmail.com  

Als u interesse heeft in de lesbrief of vragen heeft, 

mail naar dit mailadres. Alvast dank! 

Namens marcantus Albert van Hell www.marcantus.eu 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


