
 

We zitten in de vierde schoolweek. Na een goede start 

beginnen nu de snotneuzen en keelpijnklachten te 

komen. Gelukkig mogen kinderen op de basisschool 

met een verkoudheid gewoon naar school (zie ook de 

beslisboom). Voor leerkrachten is dat een ander 

verhaal. Zij mogen niet werken tot zij getest zijn en een 

negatieve uitslag hebben. Ondanks de 

voorrangsprocedure voor onderwijs- en zorgpersoneel 

kan het nog steeds 2 dagen duren voordat zij getest 

worden en dan duurt het nog even tot de uitslag er is. 

Vervanging vinden is een hele puzzel. We beginnen bij 

de invalpool, kijken dan of eigen personeel of stagiaires 

extra kunnen werken, doen een beroep op oud-

personeel (gepensioneerd) of op ouders met een 

lesbevoegdheid. Zo proberen we het aantal keren dat 

een klas naar huis gestuurd moet worden zo veel mogelijk te beperken. Heeft u een 

goed idee over dit onderwerp? Laat het ons weten.  

https://www.boink.info/nieuws/beslisboom-neusverkouden-kind/versie-sept 

Wat is er de afgelopen weken gebeurd op school? Een inkijkje: 

 

 

 

 

 

Groep oranje en groep 2-3 werken aan dezelfde thema’s. Ze 

zijn begonnen met het thema Jij en ik. Hoe zie jij eruit, wie ben 

je, wie is je familie? Alle spelletjes, boeken, verhalen, 

kringactiviteiten, knutsels, letters en cijfers staan in dat thema. 

Nu werken we aan het thema Dieren. De kinderen slurpen alle 

weetjes op: hoe kijkt een konijn? Hoe groot kan een krokodil 

worden? Wisselt hij echt elke 2 jaar zijn tanden? Groep 2 is elke 

dag even samen, dankzij juf Leontien en juf Marian. Groep 3 

heeft gymles van meester Sven in de grote gymzaal, dat 

vinden ze heel erg leuk. Ook kennen zij de letters i, e, aa, k, s ,m p, en r. 

 

Nieuwsbrief nr. 2 

23 september 2020 

https://www.boink.info/nieuws/beslisboom-neusverkouden-kind/versie-sept


Groep 4 is meteen hard gaan werken: aan de nieuwe spellingmethode Staal, 

schrijven met een vulpen, bloemen schilderen op de ramen, kanjerlessen en dankzij 

het mooie weer werden er heel veel lessen buiten gegeven zoals lezen en taal. 

Groep 4 nam afscheid van Fenna (ze is verhuisd) en heet Bas van harte welkom in 

de klas. 

 

 

 

 

 

Groep 5-6 had een mooie opdracht om elkaar (en de juf) 

beter te leren kennen: interview en presenteer je 

klasgenoot met zelfbedachte vragen. Ze knutselden 

prachtige planten en maakten daarmee de ramen 

gezellig. Er werd hard gewerkt aan de daltonpijler 

verantwoordelijkheid, afspraken over hoe we omgaan met 

onszelf, de ander en onze omgeving. Elke dag is er een 

begintaak, zoals bijvoorbeeld de vraag ‘wat kun je 

allemaal doen met een vork?’. Er kwam een vakdocent 

muziek langs met een viool, daar weten we nu alles van. 

Groep 6-7 heeft voor aardrijkskunde een nieuwe werkwijze: 

de kinderen doen nu zelf onderzoek naar de onderwerpen van de toets. Een stuk 

actiever en verantwoordelijker. Een groep hoger betekent ook dat er meer 

aandacht wordt besteed aan zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Iedereen 

krijgt bijvoorbeeld steeds meer vrijheid om de weektaak zelf te 

plannen en te maken. Op één voorwaarde: aan het einde van 

de week is de weektaak af. Elke week is er een groepje 

verantwoordelijk voor de opruimtaken. Groep 7 krijgt huiswerk in 

de vorm van Blits! Er kwam een muziekdocent langs die alles 

vertelde over de viool.  

Groep 8 is meteen in week 1 gestart met HAPS-kamp. HAPS staat 

voor Het Apeldoorns Prehistorisch Spel. De Zevensprong gaat 

hier elk jaar met groep 8 naartoe. De 

kinderen kwamen ontzettend 

enthousiast terug. Naast ‘gewoon’ heel 

hard werken is er ook veel aandacht 

voor groepsdynamiek. Daarom doen 

we veel kanjeroefeningen zoals ‘stoelen’ en 

‘kanjeropdrukken’. Vandaag gaat groep 8 

kinderpostzegels verkopen. Via deze querti-code kunt u 

ook bestellen,  mochten ze uw huis voorbij lopen. 

 



 

Toetsen 

Omdat we, in verband met corona en de daaraan 

gekoppelde scholensluiting, aan het eind van vorig 

schooljaar alleen de CITO-toetsen rekenen, spelling en 

technisch lezen hebben afgenomen, wordt  in deze 

periode in de groepen 7 en 8 de toets begrijpend lezen 

nog afgenomen. In groep 3 leer je lezen. Daarna komt 

de volgende stap: lezen om te leren. Dat is begrijpend 

lezen. Begrijpend lezen kent 4 pijlers: het vlot kunnen 

lezen (technisch lezen), een grote woordenschat 

hebben, enige kennis van de wereld hebben en 

leesplezier hebben!  

 

Schoolfotograaf (8 oktober) 

Ten behoeve van de jaarlijkse schoolfotografie zullen wij aan de schoolfotograaf van 

schoolfoto.nl de volgende gegevens verstrekken:  

- voor- en achternaam van uw zoon/dochter 

- klas van uw zoon/dochter 

Als wij deze gegevens niet aan de schoolfotograaf verstrekken, is het helaas niet mogelijk om 

de schoolfoto’s te ontvangen. Verder is het mogelijk dat u zelf nog persoonsgegevens aan 

de schoolfotograaf geeft, bijvoorbeeld wanneer u foto’s bestelt. Hier hebben wij als school 

geen invloed op.  

De schoolfotograaf mag deze persoonsgegevens en de portretfoto’s verwerken, omdat de 

schoolfotograaf daar een gerechtvaardigd belang bij heeft. Zonder deze gegevens kan de 

schoolfotograaf de portretfoto’s niet maken en niet aan u leveren. De schoolfotograaf 

gebruikt de gevraagde gegevens uitsluitend voor het koppelen van de portretfoto’s bij de 

juiste naam.De schoolfotograaf verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere 

doeleinden dan de doeleinden zoals hierboven omschreven.   

De schoolfotograaf bewaart bovenstaande gegevens van uw zoon/dochter voor de 

periode van het lopende schooljaar, of, indien nodig, voor maximaal de periode die nodig is 

voor de afwikkeling van de levering en betaling van de foto’s. Daarna worden de gegevens 

volgens wettelijke richtlijnen vernietigd door de schoolfotograaf. Indien u bezwaar heeft 

tegen verstrekken van uw gegevens aan de 

schoolfotograaf kunt u dit schriftelijk (per e-mail) 

meedelen aan de leerlingadministratie. Op de 

website van de schoolfotograaf (schoolfoto.nl) kunt 

u in de privacyverklaring meer informatie vinden, 

bijvoorbeeld over services en mogelijkheden die de 

schoolfotograaf aanbiedt en hoe de 

schoolfotograaf dan omgaat met de 

persoonsgegevens. Deze privacyverklaring kunt u 

ook per e-mail opvragen door een e-mail te sturen 

naar info@schoolfoto.nl  

 

 

mailto:nathalie.vangenuchten@7spronghouten.nl
mailto:info@schoolfoto.nl


Leerlingraad 

Op 23 september is de leerlingraad bijeen geweest. In groep 6 zijn verkiezingen 

gehouden; Joey en Lara komen de leerlingraad versterken, naast Karen, Kyano, Nils 

en Fabienne. Wat is er besproken: 

Per 1 augustus 2020 is ons schoolplein verplicht rookvrij. De leerlingraad heeft de 

Techniekfabriek gevraagd of zij  niet meer willen roken op het plein. Juf Marian 

besteld een bord waarop staat dat wij een rookvrij schoolplein zijn. 

Na het uitvoeren van de eco-scan hebben we 3 onderwerpen waar we aan gaan 

werken: energie, water en eten. Op energiegebied gaan we energiebesparende 

afspraken maken, op watergebied willen we dat ook. Ook willen we iets met 

regenwater opvangen, en een watertappunt. Want het kan op het gebied van 

voeding echt gezonder bij ons op school. In groep 1-2-3 nemen kinderen veel fruit 

mee, maar hoe ouder kinderen worden hoe meer pakjes en koeken in plastic er 

mee gaan. Daar willen we iets aan doen. 

Kyano heeft Fectio-bestuurder Rob Boerman een brief gestuurd namens de 

leerlingraad, met daarin de wens voor een basketbalpaal. 

De leerlingraad gaat zich binnenkort voorstellen in alle groepen en presenteert de 

ideeenbus, het toiletgebruik en het 

gebruik van de afvalbakken. 

De milieumarkt houden we aan het 

eind van het schooljaar (als er geen 

corona is). 

Op 4 november vergaderen we 

weer.  

Nieuwe methode 

Voor de zomervakantie hebben we met het hele team de training ‘Zo leer je 

kinderen lezen en spellen’ van José Schraven gevolgd. Naar aanleiding daarvan 

hebben we gekozen voor een nieuwe methode voor Spelling. Deze methode heet 

Staal. Staal werkt met de preventieve spellingaanpak van José Schraven. Je bereikt 

optimale spellingresultaten door een vast ritme, goed voordoen, elke les herhalen en 

dagelijkse dictees. Staal is de eerste methode die spelling en grammatica 

combineert. Er komen spellingafspraken langs die u misschien niets zeggen: 

hakwoorden, luchtwoorden,  zingwoorden – daarbij horen rijmpjes, pictogrammen, 

getallen… allemaal om het beter te kunnen onthouden. 



De nieuwe spellingmethode heeft direct 

gevolgen voor ons schrijf- en leesonderwijs. Zo 

leren kinderen in groep 3 eerst schrijven in 

blokletters, en pas in groep 5 gaan zij aan elkaar 

leren schrijven. Bij technisch lezen oefenen we 

woorden uit dezelfde spellingscategorieën. Wij 

zijn heel enthousiast over de aanpak van Staal 

Spelling. Heeft u er een vraag over, stel hem 

gerust aan de leerkracht.  

 

 

 

Nascholing 

Niet alleen de kinderen leren, wij zijn zelf ook in ontwikkeling. Juf Marleen gaat haar 

Daltoncertificaat halen, meester 

Maarten zijn gymbevoegdheid, 

juf Marlies volgt de opleiding 

schoolleider Basisbekwaam. Juf 

Marjolein en juf Marian doen de 

masterclass Opbrengst gericht 

Passend Onderwijs. Juf Corine 

doet de opleiding tot 

beeldcoach. Juf Marloes doet 

de opleiding voor Intern 

Vertrouwenspersoon. Diverse 

collega’s volgen een training 

BHV en Kanjer. Onze stichting 

heeft een eigen Academy en 

daar volgt iedereen minimaal 4 

workshops. Juf Willemijn doet de cursus Met Sprongen Vooruit (rekenen).  

Tevredenheidsonderzoek  

Wij nemen om de twee jaar een tevredenheidsonderzoek af onder ouders, 

leerlingen van groep 6 t/m 8 en leerkrachten. Het onderzoek wordt uitgevoerd door 

Beekveld&Terpstra. U krijgt in november een mail met een link naar de vragenlijst. We 

versturen één link per gezin. De vragenlijst kan ingevuld worden van 9 t/m 22 

november. In december wordt er een stakeholderreview georganiseerd. Hiervoor 

zoeken wij nog ouders. U kunt zich melden bij marian.dehaan@7spronghouten.nl.  

mailto:marian.dehaan@7spronghouten.nl


Kinderboekenweek

 

Het thema van de Kinderboekenweek van dit jaar is 'Geschiedenis'. Op donderdag 

1 oktober om 08.30 uur vindt, geheel in de stijl van het thema, de opening van de 

Kinderboekenweek plaats. Helaas kunnen er, vanwege de Coronamaatregelen, 

geen ouders bij aanwezig zijn. Wij maken foto's en delen deze met u via Social 

Schools. 

Gedurende de Kinderboekenweek wordt er in elke klas gewerkt aan een 

thematafel. Van dino's tot Romeinen, van het Oude Egypte tot ridders en kastelen. 

Alles komt voorbij. De leerkrachten maken foto's van (het werken aan) de 

thematafel en delen dit met u via Social Schools. 

Op vrijdag 9 oktober sluiten wij de Kinderboekenweek af met een open podium. Elke 

groep presenteert een liedje, versje of verhaal wat aansluit bij het thema van de 

thematafel. Dat betekent dat er dit jaar helaas geen boekenmarkt is. Door de 

Coronamaatregelen lukt het ons niet om dit op een veilige manier te organiseren. 

Ook dit jaar hebben de Bruna én de Readshop een leuke actie. 

Bruna: Ouders die tijdens de Kinderboekenweek een kinderboek kopen bij de Bruna, 

mogen hun kassabon op school inleveren bij de leerkracht. De school verzamelt al 

deze bonnen van 30 september t/m 11 oktober. De school levert de kassabonnen in 

bij de Bruna en krijgt een waardebon van 20% van het totaalbedrag. Hiervoor kan 

de school nieuwe boeken kopen en zo de schoolbibliotheek aanvullen. 

Readshop: Wanneer u bij de Readshop een boek koopt, kunt u de bonnen direct in 

de winkel inleveren. Hierdoor heeft u er geen omkijken naar, de kassabonnen blijven 

niet in de rugzakken van kinderen zitten en de kinderen zien in de winkel hoe hun 

school het doet. Aan het einde van de Kinderboekenweek tellen wij het bedrag op 

van alle gekochte kinderboeken. Voor 10 % van het totale bedrag mag u in één van 

onze winkels nieuwe kinderboeken komen uitzoeken voor in de schoolbibliotheek. 



Wij zouden het heel fijn vinden om nieuwe boeken aan te schaffen voor onze school. 

Sparen jullie met ons mee? 

En wil je vast het lied en het dansje oefenen? Veel plezier! 

https://www.youtube.com/watch?v=e1X1D48H8uM  

Kalender 

29 september MR 

30 september Studiedag groep 1-8 

1 oktober Opening kinderboekenweek 

8 oktober Schoolfotograaf 

9 oktober Afsluiting kinderboekenweek 

17 t/m 25 oktober herfstvakantie 

 

Ingezonden post 

Duikvereniging Hi-Dive uit Houten organiseert aanstaande zaterdag 26 september 

een leuke snorkelexcursie in de Kooikerplas in Houten. Kinderen uit de groepen 7 en 

8 zijn van harte welkom om aan deze excursie mee te doen. De kinderen gaan 

onder deskundige begeleiding van kader van de vereniging het water in en beleven 

de onderwaternatuur van dichtbij.  Daarnaast ervaren ze de onderwaternatuur met 

een 3D-bril. Het is een hele leuke en vrijblijvende activiteit. Er zitten geen kosten aan 

de excursie. Als u interesse heeft kunt u met ondergetekende van de Nederlandse 

Onderwatersport Bond of met Detlef Geerlings van duikvereniging Hi-Dive contact 

opnemen.  

desmond.vansanten@onderwatersport.org   dgeerlings@hotmail.com  

 

https://www.bibliotheeklekijssel.nl/makkelijklezen.html?utm_source=SmartMarketingPl

atform&utm_medium=Email&utm_content=Nieuwsbrief_Educatie_4-

12_2020&utm_campaign=BLIJ_Nieuwsbrief_Educatie_4-

12_MLP_25_aug_2020&utm_tag=2598-96391  
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