
 

 

 

Wat gebeurde er in de groepen de afgelopen weken? 
In groep 1-2 werken de kinderen over de lente. De huishoek 

is omgetoverd tot een echte bloemenwinkel. Er worden 

bestelkaarten gemaakt, boeketten samengesteld en 

gerekend met geld om passend te kunnen betalen. Aan het 

raam hangen zakjes met bruine bonen (broeikasjes) en hier 

en daar groeit al een bruine bonenplant. De kinderen maken 

prachtige schilderijen van bloemen. Tijdens de 

buitenspeeldag hebben de kinderen bloemenbingo 

gespeeld. 

In groep 2-3 werd nog lang gewerkt aan het thema circus, 

zó leuk vonden ze het! Naar aanleiding van het 

prentenboek 'Een zaadje in de wind' hebben de kinderen 

hun eigen zonnebloem gemaakt. Met echte 

zonnebloempitten! Bij de buitenspeeldag oefenden de 

kinderen met de verliefde harten(samen 10), sprongen van 

2 even en oneven (hoe ver konden we komen in 5 minuten) 

tot 54 en 47! 

Ook de zing-woorden werden geoefend op het plein, dat 

zijn woorden die eindigen op -ng. Er kwam een gastdocent 

langs van Kunst Centraal met een bericht uit de zee. De zee 

voelt zich niet zo goed, heeft last van veel afval en dieren worden ziek van al dat afval in de 

zee. Vooral van plastic zwerfafval dat via de straat in het water terecht komt. De kinderen 

waren hier erg van onder de indruk en wilden de zee graag helpen! Er werd dan ook, tijdens 

het buitenspelen, fanatiek gezocht naar zwerfafval. Daarnaast hebben de kinderen ontdekt 

dat je met zwerfafval prachtige kunstwerken kan maken. Eerst sorteren op kleur, en dan 

neerleggen op een gekleurd vel papier. Prachtig werd het! 
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In groep 4 zijn de kinderen hard aan het 

oefenen met de tafels 1 t/m 5. Bij de 

paasviering nam de klas afscheid van Roel. 

Tijdens de buitenspeeldag waren er lessen 

technisch lezen, klokkijken en spelling. Ook 

hebben ze lekker samen gegeten en gedronken 

in het zonnetje! Donderdag kwam juf Saar van 

Kunst Centraal een les geven over plastic soep. 

Dit werd uitgelegd door een animatiefilmpje waarbij de "buik" van de zee pijn doet, omdat 

hij zoveel plastic heeft gegeten. Om iets te doen met al dat plastic hebben de kinderen hier 

vandaag kunst mee gemaakt! 

In groep 5-6 maakten Tobe en Felix 

een aardrijkskunde-quiz over religies. 

Lars, Toine en Ivy presenteerden wat 

ze geleerd hadden bij de Flexgroep. 

Bij de paasviering namen we afscheid 

van Bram. Bij de buitenlesdag werd 

er buiten een tekenles getekend. De 

groep is graag creatief bezig. 

Vandaag kwam Elke, de moeder van 

Lina, met een bijzonder instrument: het harmonium. Na het oefenen met klanken (en waar 

voel je die in je lijf?) maakten de kinderen met elkaar een lied. Ze vonden het fijn, raar, mooi 

en ook voor herhaling vatbaar. 

In groep 6-7 had groep 7 het 

theorie-examen verkeer. Alle 

kinderen zijn geslaagd! Nu 

nog het praktijkexamen op 27 

mei. Er is hard geoefend met 

rekenstrategieën in de groep. 

Ook op de buitenlesdag is er 

gerekend. En geschaakt. Om 

in het Engels de onderdelen 

van je lijf te oefenen, 

tekenden de kinderen elkaar  

op behangpapier en legden de ‘bodyparts’ op de juiste plek. 

Groep 8 heeft gisteren en vandaag de Cito eindtoets gemaakt. Alle kinderen hebben hun 

definitieve advies al op zak en weten ook al of ze op de school van hun keuze zijn toegelaten. 



De groep heeft unaniem voor een eindmusical gekozen (er is 

altijd een flink aanbod) en is nu lekker de liedjes aan het 

oefenen. Op 27 mei hebben zij het praktijkexamen verkeer, dat 

ging vorig jaar niet door ivm corona. De buitenlesdag werd 

ingezet om Engels te geven. Er kwamen 2 gastdocenten van 

stichting Voorkom, zij gaven preventielessen over roken, alcohol 

en verslavingen. 

 

 

 

Corona 

We zijn nu 10 weken open. In die tijd is er één 

keer een groep in quarantaine geweest. We 

zijn ontzettend blij dat het zo goed gaat op De 

Zevensprong. Maar we zijn er nog niet. Laten 

we met elkaar scherp blijven in de naleving van 

het protocol dat geldt voor het basisonderwijs. 

Is uw kind verkouden en niet bekend met 

zaken als chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts of benauwdheid, hou uw 

kind dan thuis. En heeft uw kind corona, laat het ons dan weten. U mag daarvoor het 

calamiteitennummer gebruiken zoals vermeld op de website bij ‘contact’. Mochten er in de vakantie 

wijzigingen zijn in het protocol of als er een groep in quarantaine moet, dan hoort u dat van ons. 

Kids Lodge peutergroep 

Inmiddels draait de peutergroep op De Zevensprong op 

dinsdag- en woensdagochtend. Zodra er meer kinderen 

komen komt er uitbreiding naar andere dagen. Juf 

Annemieke maakt er samen met de kinderen een leuke 

leerzame dag van. Wilt u uw peuter van 2 jaar ook laten 

komen? Aanmelden kan via 

https://www.kidslodge.nl/inschrijven-kinderopvang/ . 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lesopafstand.nl/app/uploads/Protocol-basisonderwijs.pdf
https://www.kidslodge.nl/inschrijven-kinderopvang/


 

Audit 

In het kader van kwaliteitsbeleid komt op maandag 7 juni een auditteam naar De 

Zevensprong. Dat team bestaat uit 3 directeuren van andere Fectioscholen. Zij komen de 

hele dag en zullen gesprekken voeren  met ouders, kinderen en leerkrachten. Ook 

observeren zij in de klassen. Aan het eind van de dag delen zij hun bevindingen met het 

team en maken een verslag. Daaruit volgt een plan van aanpak, dat gevolgd zal worden door 

de bestuurder en de beleidsmedewerker van KS 

Fectio. Wij zijn op zoek naar 5 ouders die in 

gesprek willen gaan met het auditteam. 

Afhankelijk van ons protocol zal dat online of live 

zijn op maandag 7 juni van 8:30-9:00 uur. 

Aanmelden kan bij Marian via 

marian.dehaan@7spronghouten.nl .  

 

Moederdag 

Op zondag 9 mei is het moederdag. Op De Zevensprong is de 

afspraak dat de kinderen in groep 1 t/m 5 allemaal iets maken 

voor hun moeder. In groep 6 t/m 8 mogen ze daar zelf voor 

kiezen; we bieden het wel aan, kinderen maken zelf de keuze óf 

en wat ze maken. 

 

 

Koningsspelen 

Komende vrijdag zijn de koningsspelen. In samenwerking met de Oudervereniging is er een 

leuk coronaproof programma samengesteld. We starten met een warming-up. Daarna 

begint het circuit en gaat elke groep onder begeleiding van de leerkracht en een hulpouder 

langs alle spelletjes. Natuurlijk dragen alle kinderen hun Zevensprong-shirt, en eventueel een 

oranje accessoire. Alle kinderen mogen een gezelschapspelletje en een gezond tienuurtje 

meenemen. De kinderen uit groep 5 t/m 8 nemen hun eigen lunch mee (vanwege corona 

wordt die niet verzorgd door de koningsspelen). 

 

 De Avond4daagse gaat dóór – maar wel anders! 

Een jaar zonder Avond4daagse is natuurlijk ondenkbaar. Daarom kun je dit 

jaar meedoen met de Avond4daagse – Home Edition! Loop jouw eigen 

route, vanaf jouw eigen vertrekpunt op jouw eigen moment. En maak er 

zo jouw eigen feestje van. Lekker veilig en toch leuk. Zo behaal je ook nog 
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eens de enige echte officiële Avond4daagse medaille. Mis dit unieke wandelfeest niet. De 

Avond4daagse – Home Edition duurt van 29 maart tot en met 30 juni. Deelname kost €6,50. 

Aanmelden kan vanaf 29 maart via www.avond4daagse.nl. Zoek op plaats en schrijf je in bij jouw 

lokale Avond4daagse – Home Edition. Veel plezier! 

Of kijk op www.avond4daagsehouten.nl voor de link om u op te geven. De medailles worden 

rechtstreeks vanuit het landelijk bureau in Nijmegen verzonden naar uw huisadres. 

Opbrengst vastenactie 

In totaal, er kwam nog 

wat geld na, hebben de 

kinderen van De 

Zevensprong samen     

€ 3.727.50 (!) bij elkaar 

gerend tijdens de 

sponsorloop. De Werkgroep Vastenactie Houten is enorm blij met dit fantastische bedrag voor Sierra 

Leone. 

Kalender 

23 april Koningsspelen  
Groep 1-4 12:00 u uit 
Groep 5-8 14:00 u uit. 

26 april t/m 7 mei Meivakantie 

12 mei Studiedag groep 1 t/m 8 

13 en 14 mei Hemelvaart 

24 mei Pinksteren  
 

Wij wensen u en uw gezin een hele fijne meivakantie toe! 

 



  


