
 

 

Wat is er de afgelopen periode gebeurd? 

In groep Oranje waaiden de kinderen 

van het thema herfst naar het thema 

Sinterklaas. Met de hele klas is zelfs het 

Huis van Sinterklaas in Catharijneconvent 

bezocht. En Sinterklaas was er! In de klas 

is een mooie Sinthoek ingericht, er wordt 

gerijmd en geknutseld en natuurlijk 

werden er pepernoten gebakken, dit 

jaar onder leiding van Danique en Marjolein uit groep 8. 

In groep 3-4 zitten kanjers in de groep! Ze  zijn hard aan het oefenen om goed te 

kunnen lezen. In groep 4 oefenen we veel met hardop voorlezen. Naast de 

‘gewone’ lesstof is er ook vervolgwerk. Op de gang kunnen de kinderen zelf werk 

pakken en gaan oefenen. Ook hebben de kinderen meerwerk in hun mapjes zitten 

en zijn hier enthousiast mee bezig. Soms moeten ze even ontspannen en spelen we 

met de groep een spelletje of dansen we lekker. Iedere dag hebben 3 kinderen een 

complimentenkaartje in hun la liggen en de anderen moeten raden wie hem heeft. 

Soms weten we het en soms zijn we zeer verbaasd. We hebben tijdens de 

kanjertraining ook geleerd hoe we elkaar kunnen 

masseren op 8 verschillende manieren. Naast de 

‘gewone’ lessen zijn we ook druk met Sinterklaas en de 

Pietenplaatjes. Dinsdag vonden we een leeg 

leesplankjes en deze hebben we gevuld met onze 

plaatjes die we al hebben. Degene die we missen 

hebben we opgeschreven en nu is het te hopen dat 

we deze nog gaan vinden! 

Groep 5 heeft een gymles gehad van Leana en Danique uit groep 8. De les was 

goed voorbereid. Groep 5 vond het heel  leuk, en voor de groep 8 kinderen was het 

heel leerzaam: hoe organiseer je zo’n les, waar kun je tegen aan lopen en hoe los je 

het goed op?  

Groep 6 doet tijdens de 

Kanjertraining doen 

vertrouwensoefeningen waarbij er 

samengewerkt wordt. Zoals ‘de brug’. 

Dit konden ze wel een minuut 

volhouden!  We werken er naar toe 
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om dit met de hele klas te kunnen. Groep 6 is voor het eerst naar de Techniekfabriek 

geweest om een techniekles te volgen. In de klas is het voorbereid, in de 

Techniekfabriek volgde het praktische gedeelte. Per 4 kinderen is er een begeleider 

die stap voor stap het proces begeleidt. 

Groep 7 heeft aan 3 battles meegedaan. Eerst was er de scholenchallenge van ASR 

voor het beste duurzame idee van Nederland. Daarna de kraanwaterdag. Toen de 

week van de mediawijsheid: we hebben 

meegedaan aan de Mediamasters; 

MediaMasters is een serious game over de 

kansen en gevaren van (digitale) media, 

speciaal voor groep 7 en 8. Daar hebben de 

kinderen veel van opgestoken. Helaas is er 

niets gewonnen, maar er wel veel geleerd en 

dat is de mooiste opbrengst die je kunt 

hebben!  Op de foto zie je de hele klas in de kanjeroefening ‘de brug’, de brug bleef 

12 seconden staan – heel knap! 

Groep 8 is naar Theater De Slinger geweest voor de 

voorstelling Falling dreams. De kinderen moesten daar 

zelf aan meewerken. Het eerste bezoek aan De 

Techniekfabriek heeft plaats gevonden. De ene helft 

van de groep heeft een  elektromotor gemaakt en de 

andere helft een pneumatische auto. De kinderen 

gingen enthousiast aan de slag en zijn weer een stukje 

handiger/technischer geworden. Afgelopen vrijdag is 

de week van de mediawijsheid van start gegaan. Wij 

doen mee met de Mediamasters, een online game 

waar de kinderen u vast meer over kunnen vertellen. 

Elke dag leren we a.d.h.v. filmpjes en vragen meer 

over hoe media werkt en wat de gevaren kunnen zijn. 

Ook thuis kunnen ze hiermee aan de slag en 

zogenaamde ‘Bits’ verdienen.   

 

Ateliers  

De eerste ronde ateliers is na vandaag voorbij. Wat hebben we genoten! Zowel 

ouders als leerkrachten hebben hun talenten ingezet, de kinderen waren heel 

enthousiast. In de onderbouw konden de kinderen elke week kiezen wat ze wilden 

doen, in de bovenbouw bleef je 3 keer achter elkaar bij je workshop. Wat was er te 

beleven? Natuurknutsels, pieten maken, sigarendoosjes beschilderen, dansen, 

muziekles, timmeren, klussen aan fietsen, bootcampen, handletteren, cakejes 

bakken en versieren, fotograferen, koken, figuurzagen, dromenvangers maken en 

een fluitkoord knopen.  

De volgende ronde ateliers is in februari (1, 8 en 15 februari). Bent u een enthousiaste 

ouder, opa/oma, tante/oom?! Geeft u zich dan op via onderstaand mailadres! 

Vermeld hierbij het onderwerp van de workshop, voor welke leeftijd (groep 1 t/m 4 



of groep 5 t/m 8) het geschikt is en in welke periode(s) u deze zou kunnen 

aanbieden .  

Voor vragen kunt u via de mail of persoonlijk terecht bij Marian of Anca.  

Mail: anca.degruiter@7spronghouten.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periode ronde 2 

Vrijdag 1 februari 

Vrijdag 8 februari 

Vrijdag 15 februari 

 

Periode ronde 3 

Vrijdag 10 mei 

Vrijdag 17 mei 

Vrijdag 24 mei 

 

Personeel 

Het gaat beter met juf Corine. U zult haar af en toe weer tegen komen op school. Ze 

doet nu nog werk buiten de groep.  

mailto:anca.degruiter@7spronghouten.nl


Kinderpostzegels 

De opbrengst van de kinderpostzegels is bekend gemaakt. 

Onze groep 8 heeft maar liefst € 4585,23 opgehaald. Hiervan 

gaat een deel naar Stichting Just in time 4 heroes. Omdat 

De Zevensprong al 25 jaar meedoet met de Kinderpostzegels 

hebben we dit jaar het gouden certificaat ontvangen.  

 

 

 

 

Leerlingraad 

Het is zo ver: in de race om de groene vlag van 

eco-schools hebben we fase 1 bereikt. Het bronzen 

plakkaat is onze kant op gekomen. Dat betekent 

dat we onze plannen goed op papier hebben 

gezet. Nu moeten we gaan handelen. Wij werken 

na het invullen van de eco-scan aan 3 

onderwerpen: 

1. Wij worden een afvalvrije school 

2. Wij willen meer groen in onze lessen 

3. Wij communiceren over eco-schools 

Hoe doen we dat? 

1. We gaan ons afval scheiden in de hele school en laten het gescheiden ophalen. 

We scheiden papier, PMD en groen in de klassen. Buiten de klassen verzamelen we 

glas apart. 

2. Iedere groep komt minimaal 10x per schooljaar in aanraking met groen in de 

lessen. We tekenen in op lessen en leskisten van NMW. We doen ieder jaar mee aan 

de volgende dagen:  

2 februari Warme truiendag 

1 maart Complimentendag 

24 maart Landelijke opschoondag 

2 april Nationale buitenlesdag 

 

3. Op de website van De Zevensprong is een kopje eco-schools opgenomen waarin 

wordt uitgelegd waarom we mee doen en waar we voor gaan. In de school is een 

eco-hoekje ingericht.  

 



Sinterklaas 

Gelukkig komt de Sint ook dit jaar bij ons op school! Op 

woensdag 5 december zal de Sint al onze groepen 

bezoeken, het wordt weer een spannende en vooral 

gezellige dag. We verzamelen in de klassen (hou je jas 

maar aan!) en gaan daarna naar buiten om Sinterklaas 

op te wachten. Alle kinderen staan bij hun leerkracht. 

Ouders zijn van harte welkom om te blijven kijken, maar 

graag achter de kinderen. 

Voor de groepen 5 t/m 8: Alle surprises moeten uiterlijk op 

dinsdag 4 december 16.00 op school staan. 

Als de kinderen dat willen, mogen ze donderdag 6 december een (niet te 

kwetsbaar) cadeautje meebrengen om te laten zien. 

Schoenmaatjes 

Van schoenendoos tot onvergetelijk cadeau. Onderwijs is 

zoveel meer dan leren schrijven en rekenen. Door mee te 

doen met Edukans Schoenmaatjes leren kinderen een 

waardevolle les: dat geven om een ander belangrijk is. En 

krijgen leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden een 

onvergetelijk cadeau! Twaalf dozen worden er vandaag bij 

De Zevensprong opgehaald door de medewerkers van 

Schoenmaatjes. De kinderen die daarvoor hebben 

gezorgd: super bedankt! 

 

Kerst  

Kerstviering 

De Kerstviering is op donderdag 20 december.  

In de ochtend hebben wij een viering in de Kerk. 

We lopen gezamenlijk met de kinderen naar de 

kerk. Iedereen is van harte welkom.  

We verzoeken u om op eigen gelegenheid naar de 

kerk te gaan.  

De viering begint om 9.30 uur. Vanaf 9.15 uur kunt u naar binnen.  

De groepen 1 t/m 4 zijn om 12.00 vrij. De groepen 5 t/m 8 heeft een continurooster 

en zijn ‘s middags vanaf 14.00 vrij. 

Kerstdiner 

In de avond hebben we weer ons jaarlijks kerstdiner. 

Het diner begint om 17.30 uur. De deur gaat om 17.20 uur open 



- Groepen 1/2: 17.30-18.30 uur 

- Groepen 3 en 4: 17.30-18.40 uur 

- Groepen 5, 6-7 en 7-8: 17.30-18.50 uur 

Voor het kerstdiner hebben de kinderen een dinerlijst per groep samengesteld. De 

dinerlijsten hangen vanaf vrijdag 14 december a.s. bij de deur van de klas zodat u 

zich kunt intekenen samen met uw kind.   

Donderdag ochtend 20 december nemen de leerlingen van groep 3 t/m 8 een 

bord, beker en bestek mee naar school voor het kerstdiner. Wij als Eco School vinden 

het belangrijk om herbruikbaar materiaal te gebruiken. Voor de leerlingen van groep 

1/2 zijn bord, bestek en beker op school. 

U kunt het eten voor het begin van de kerstavond meenemen.  

Kerstborrel voor ouders 

Ook dit jaar organiseren wij donderdagavond 20 december, vanaf 17.30 uur een 

kerstborrel voor de ouders. Het is altijd een gezellig samenzijn. Wij nodigen u van 

harte uit hierbij aanwezig te zijn.  

De kerstcommissie 

Liesbeth, Suzanne en Rieneke (ouders van de 

oudervereniging) 

Peter (leerkracht) 

 

Ouderportaal ParnasSys  

Op De Zevensprong gebruiken we het 

digitale administratie- en  

leerlingvolgsysteem ParnasSys. Het 

Ouderportaal bestaat uit diverse 

functionaliteiten. Wij hebben binnen KS 

Fectio afgesproken dat we de algemene gegevens over het kind open gaan zetten 

voor de ouders/verzorgers, inclusief absenties. Sinds dit schooljaar staan ook de 

verslagen nav gesprekken met ouders open. Onderstaand bericht heeft eerder in de 

nieuwsbrief gestaan, maar we vinden het belangrijk om te herhalen. 

Wat willen we bereiken? 

1. Het belangrijkste doel is het vergroten van de ouderparticipatie. Uit onderzoek 

blijkt dat de ouders tijdens de basisschoolperiode een hele grote invloed hebben op 

het welzijn en de leerprestaties van de kinderen. Het pedagogisch en didactisch 

partnerschap tussen de school en de ouders is hierbij van cruciaal belang en 

impliceert direct de gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

2. Administratieve gegevens up to date houden: Wanneer je de leerling 

gegevens zelf kunt inzien, valt het ook veel meer op wanneer iets niet meer klopt. 

We hopen dat op deze manier ons administratiesysteem vollediger en correcter 



wordt. Tevens zal het de administratieve last verlichten, omdat de wijzigingen nu 

digitaal binnen komen. 

3. Transparantie: Wanneer ouders inzage hebben in de behaalde cijfers, 

hebben we een aantal moeilijkheden in de communicatie opgelost. Met het 

openzetten zijn ouders sneller op de hoogte en zullen ze minder snel verrast worden. 

4. Meer afstemming in de gesprekken: Wanneer ouders en kinderen inzicht 

hebben in de resultaten van de gemaakt toetsen, wordt de rol van de leerkracht 

ook anders in de gesprekken. De leerkracht hoeft niet meer de boodschapper te 

zijn. Het gesprek zal veel meer gaan over het verhaal achter de cijfers (begrijpen) en 

de consequenties die het heeft voor in de les.   

5. Informatie voorziening aan gescheiden ouders: In de praktijk zien we dat de 

informatievoorziening aan gescheiden ouders soms moeilijk te managen is. De 

hoeveelheid informatie en het tijdstip van informeren loopt vaak niet helemaal 

synchroon. Het ouderportaal geeft de mogelijkheid om twee email adressen te 

koppelen aan een leerling, mits ze beiden de ouderlijke macht hebben. 

Wij zetten het ouderportaal voor u open, maar om ook daadwerkelijk inzicht te 

krijgen, dient u onderstaande stappen te doorlopen: 

Vanuit ParnasSys heeft u een e-mail toegezonden gekregen op het bij de school 

bekende e-mailadres. In de e-mail wordt een gebruikersnaam voor het ParnasSys-

ouderportaal vermeld. Deze kan bestaan uit een combinatie van initialen en 

achternaam of een reeks van 17 hoofd- en kleine letters. Let op: de gebruikersnaam 

is hoofdlettergevoelig. Neem deze dus precies zo over.  

Voordat u gebruik kunt maken van het ouderportaal moet u eerst een wachtwoord 

instellen. Iets onder uw gebruikersnaam ziet u de link: Wachtwoord instellen. Klik 

hierop en u wordt doorgestuurd naar de webpagina waar u uw eigen wachtwoord 

kunt instellen. De gebruikersnaam is al ingevuld. In het eerste veld voert u uw eigen 

wachtwoord in en herhaalt dit in het tweede veld.  

Klik op de knop Wachtwoord instellen en u bent ingelogd. Onder uw profiel kunt u 

uw gebruikersnaam wijzigen als u dit nodig vindt.  

De wijzigingen in persoonsgegevens die u wilt doorvoeren in het Ouderportaal van 

ParnasSys worden als verzoek naar de schooladministratie gestuurd. De 

schooladministratie houdt 5 werkdagen aan om de wijzigingen te verwerken. Op het 

moment dat de wijziging is doorgevoerd in het administratiesysteem van de school, 

ziet u bij het inloggen de juiste gegevens in beeld staan. U kunt dus zelf geen 

persoonsgegevens wijzigen en opslaan.  

Eventuele vragen kunt u stellen via info@7spronghouten.nl 

 

Belangrijke data 

5 december Sinterklaasfeest 

11 en 13 december Adviesgesprekken groep 8 

12 december Facultatieve oudergesprekken 

mailto:info@7spronghouten.nl


20 december Kerstviering groep 1-4 12 uur uit 

Groep 5 -8 continurooster tot 1400 u 

Avond kerstdiner voor de kinderen en 

kerstborrel voor ouders 

21 december 1200 u kerstvakantie 

 

De GGD op de basisschool van uw kind 
De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD regio Utrecht is er voor kinderen, 

jongeren en hun ouders om hen te adviseren en te ondersteunen bij gezond 

opgroeien. 

Gezondheidsonderzoeken op school 
Alle kinderen in Nederland krijgen op bepaalde leeftijden (rond 5/6 en rond 10/11 jaar)  een 

uitnodiging voor een preventief gezondheidsonderzoek met als doel om samen met u als ouder/ 

verzorger de groei en ontwikkeling van uw kind te volgen.  

Het onderzoek sluit aan op de contactmomenten die u op het consultatiebureau heeft gehad. 

Naast een check van oren, ogen en groei is er aandacht voor hoe het verder met uw kind gaat op 

school, thuis en in de omgang met vriendjes.  

 
In dit filmpje ziet u wat de GGD voor u kan betekenen: 

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

 

Uitzondering schooljaar 2018/2019 
In verband met het invoeren van een nieuw digitaal dossier komt het regulier preventief 

gezondheidsonderzoek rond de leeftijd van 10-11 jaar in schooljaar 2018/2019 te vervallen. 

Echter bij zorgen of problemen kunnen jongeren, ouders of leerkrachten contact met het GGD-

team opnemen. 

Het hele jaar bereikbaar 
Ook buiten deze onderzoeken is de GGD het hele jaar door bereikbaar voor vragen en advies. 

Ouders, jongeren en leerkrachten kunnen bij ons terecht met vragen of zorgen over het welzijn, 

opvoeding en gezondheid van kinderen/jongeren. Vragen kunnen gesteld worden op de volgende 

manieren: het inloopspreekuur (maandag & donderdag 13:00 tot 13:30 – adres:  Onderdoor 158, 

3995 DX Houten), het telefonisch spreekuur of het chatspreekuur (via Service Centrum JGZ033-

4600046) en de mail (jeugdverpleegkundige: madejong@ggdru.nl, jeugdarts: awinters@ggdru.nl), 

Wij als GGD-team zijn altijd bereid uw vragen te beantwoorden en mee te denken over wat uw kind 

nodig heeft. Neem gerust contact met ons op.  

Het GGD-team van uw school 
Het team van de GGD dat verbonden is aan uw school bestaat uit 

https://www.youtube.com/watch?v=BINTIoMKYVs
https://www.youtube.com/watch?v=BINTIoMKYVs
mailto:madejong@ggdru.nl
mailto:awinters@ggdru.nl


                                   
Eveline Zijderveld               Marjo de Jong                   Anitha Winters 

doktersassistente    jeugdverpleegkundige                  jeugdarts 

  

  

 

De GGD regio Utrecht is tevens bereikbaar via het Service Center JGZ 033 - 460 00 46 of via de 

website www.ggdru.nl. 
 

http://www.ggdru.nl/

