
 

 

Wat is er de afgelopen periode gebeurd? 

De avondvierdaagse was weer een groot succes. Lekker 4 avonden met elkaar 

wandelen met als hoogtepunt het defilé. Theo, Quirijn, Liesbeth en Hans weer 

bedankt voor het organiseren! 

Woensdagochtend 29 mei hebben we voor het eerst een peuterspeelochtend 

georganiseerd. Er kwamen 6 kinderen op af, broertjes en zusjes van leerlingen maar 

ook een nieuw kind. Van 9 tot 11 konden de kinderen rustig wennen aan alles wat er 

op een school gebeurt: muziek maken, knutselen, in de hoeken spelen, eten en 

drinken en lekker buiten spelen. We willen twee keer per jaar zo’n ochtend 

organiseren. Kent u iemand met een peuter die nog een schoolkeuze moet maken? 

Vertel het verder! 

De groepen 1-2 zijn gestart met het thema ‘alles de lucht 

in’. In het  nieuwe thema gaan de kinderen de ruimte 

verkennen. Welke planeten zijn er allemaal? En dankzij 

Tom en Nicole is er een fantastische themahoek. De 

kinderen kunnen meevliegen in een vliegtuig van pret-jet 

of in de gele ballon van het bekende boek zweven. 

Overal hangen raketten. Stijn heeft met zijn vader een 

presentatie gegeven over de ruimte. Groep 2 is druk bezig 

geweest in groepsverband met cijfersymbolen tm 20 en 

de turfbeelden. Je leert niet alleen de cijfers maar ook 

samenwerken,omgaan met teleurstellingen, flexibel zijn en 

nog veel meer! Er kwamen rupsen in de klas, die ook echt 

gingen verpoppen tot vlinders. Vier vlinder zijn intussen 

vrijgelaten en er zitten nog 5 poppen in de bak. De rupsen zijn natuurlijk goed 

bestudeerd.  

In groep 3-4 zijn de kinderen gestart met rekenspelletjes. In circuitvorm spelen ze alle 

spelletjes die er geleerd zijn. Er komen ook kinderen 

van groep 1/2 oranje op bezoek. Zij kijken en spelen 

de spelletjes mee. Op 21 mei mocht groep 3-4 op 

bezoek bij Arie de archeoloog. Die heeft op de 

zolder van Het Oude Station prachtige vondsten 

neergezet en kan daar schitterend over vertellen. 

De kinderen kregen een oude scherf mee naar 

school om verder te onderzoeken. Op 5 juni vieren 

de juffen hun verjaardag en gaan de kinderen naar 
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de boerderij. Zondag 19 mei hadden Thomas en Felix hun eerste communie, daarbij 

waren ook de juffen aanwezig. 

In groep 5 vierde juf Vera haar verjaardag. De kinderen hebben 

gezellig spelletjes gedaan. Afgelopen week zijn ze naar de kerk op 

Het Oude Dorp gewandeld. Onderweg hebben ze foto's genomen 

van de kerk die steeds beter in beeld kwam. Bij de kerk stond 

Frederika al op groep 5 te wachten. In de kerk heeft ze het verhaal 

verteld over hoe haar voorvader 150 jaar geleden in Houten 

terecht is gekomen. De hebben kandij geproefd, een lekkernij van 

haar voorvader. Ook hebben we onderin de kerktoren gestaan om 

te zien waar de bel werd geluid. Helaas mochten we niet naar 

boven. Tijdens de monumentendag in september is de kerktoren 

wel open voor publiek.  

Groep 6 is naar de boerderij geweest, in Wijk 

bij Duurstede. Ze vonden zelf dat ze erg 

naar mest roken maar dat viel reuze mee. Er 

is veel geleerd en veel gedaan en lekker 

met de lammetjes en kalfjes geknuffeld. 

Zodra het mooi weer is genieten de 

kinderen en de juffen van buitenlessen. In 

de klas is met een rekenmachine als 

telefoon geoefend hoe je een gesprek kunt 

voeren waarin je onderhandelt over de prijs 

van een product. Bijvoorbeeld een 

spelcomputer die je wil kopen via 

Marktplaats. De mindfullkids-lessen zijn bijna voorbij, wat hebben we veel geleerd 

van juf Marijke!  

In groep 7 kwam een onderzoeker van het WKZ met 4 

soorten melk. De kinderen moesten vertellen wat ze 

proefden: rijst, melk, soja of tarwe. Tijdens de rekenles 

werd ontdekt dat er 10 kinderen in een m3 passen. Het 

verkeersexamen werd gefietst, we wachten nog op de 

uitslag maar de kinderen denken dat ze allemaal 

geslaagd zijn.  

Groep 8 heeft de uitslag van de cito eindtoets binnen. Het 

landelijk gemiddelde is dit schooljaar best hoog met een score 

536,1. Daar zitten onze groep 8 leerlingen met 1,5 punt boven en 

dat klopt helemaal met het beeld dat wij hebben van onze 

leerlingen. In groep 8 wordt al heel hard gewerkt aan de mudical. 

Het podium is neergezet en langzaam verschijnt er een decor. 

Veel kinderen kennen de liedjes en teksten al uit hun hoofd, dat 

belooft veel goeds….  

 

 



Eco-schools  

Omdat we meer groen willen in onze lessen en we begaan 

zijn  met de bij in Nederland, zijn we begonnen aan een 

insectentuin. Veel  kinderen hebben meegeholpen, zelfs tot 

ver na schooltijd waren kinderen bezig met onkruid wieden 

en het aanleggen van een houtsnipperpad. Het pad is sinds 

vandaag af en het wilde bloemenzaad is ingezaaid. Aan 

iedereen het verzoek om op het pad te lopen en niet 

ernaast! We verwachten voor de zomervakantie al bloemen in bloei te hebben.  

  Leerlingraad 

De leerlingraad kreeg bezoek van de 

gemeente Houten. Het speeltoestel achter 

de school (met de hangbrug) is aan 

vervanging toe en de leerlingraad mag mee 

helpen kiezen. Er is een budget gegeven en 

6 websites, elk lid mag 2 toestellen 

voorstellen. Het gekozen toestel mag ook 

door de leerlingraad worden besteld en er 

moet worden afgedongen. Een mooie 

samenwerking met de gemeente!  

 

Ateliers 

Vandaag was de laatste serie ateliers van dit jaar. Er zijn weer mooie dingen 

gemaakt. De kinderen waren erg enthousiast. In de onderbouw is samen gekeken 

naar de dans die juf Alexia samen met haar groep had voorbereid, naar schilderijen 

van katten, die de kinderen samen met de oma van Job en Ize maakte, een mini 

tuintje, compleet met slakken, bij de moeder van Danny, vlinders bij juf Marloes, 

monsters bij meester Pol en in de nieuwe tuin staat een echt insectenhotel, gemaakt 

door de vader van Kalle en Lina en juf Jacqueline. 

In de bovenbouw kon je kiezen uit bootcampen met meester Peter, een lipdub 

maken met juf Ghislaine, een kussen naaien met juf Colinda, figuurzagen  met juf 

Lisette, maskers maken met Sylvia en Muriel,  kaarten maken met juf Gerda, 

mozaïeken met juf Marlies en de insectentuin aanleggen met juf 

Marian. Het was weer één groot feest. 

Iedereen bedankt voor zijn of haar 

hulp!  
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Dalton 

Wij zijn altijd bezig met het verbeteren en optimaliseren van ons daltononderwijs op 

de Zevensprong. Intern spreken wij veel met elkaar en praten met de kinderen wat 

we kunnen veranderen. Nav onze visitatie zijn er aanbevelingen gekomen waar we 

de afgelopen periode druk mee aan de slag zijn geweest.  

De ateliers van het afgelopen jaar zijn daar een voorbeeld van. De kinderen 

genieten van de verschillende technieken die ze aanleren tijdens de workshops en 

vooral het groepsdoorbroken werken is een groot succes: met en van elkaar leren. 

Wij streven ernaar om volgend jaar weer 3 afwisselende en inspirerende 

atelierrondes voor de kinderen aan te bieden. Mocht u nu al het leuk vinden om 

volgend jaar een workshop te verzorgen u kunt zich al aanmelden bij de juf Anca, 

de leerkracht van groep 1-2.  

Ook zijn we dit jaar met het team bezig om een 

duidelijke doorgaande lijn te ontwikkelen voor 

eigenaarschap. We omschrijven wat we per 

leerjaar aanleren aan de kinderen en hoe we 

tot een einddoel komen. Hierdoor is er veel 

samenwerking tussen de verschillende groepen 

en een duidelijke opbouw voor de leerlingen in 

wat en hoe ze deze vaardigheid aanleren.  

Eigenaarschap houdt in dat een leerling zich eigenaar voelt van zijn eigen werk. De 

leerling wil de stof leren omdat hij het nut ervan inziet. De wat oudere leerling wil 

bijvoorbeeld iets leren omdat het verband houdt met zijn toekomstplannen. Jongere 

kinderen vinden de stof vaak vanuit zichzelf al interessant: ze willen de wereld 

snappen of ze willen iets zelf kunnen. Niet alle kinderen hebben die nieuwsgierigheid 

van nature, maar als ze dat wél hebben, moet de school het blijven prikkelen. Voor 

leerlingen die minder leergierig zijn, is het belangrijk dat de docent zoekt naar 

triggers om toch een gevoel van eigenaarschap te laten ontstaan.  

Afgelopen januari hebben wij bezoek gehad van Wouter Groot van Groot’s 

onderwijsadvies. Wij hebben een aantal leerpunten met hem besproken en hij heeft 

voor ons team  een inspirerende avond verzorgd waarin we meer kennis hebben 

opgedaan betreft eigenaarschap en keuzewerk. Deze kennis hebben we omgezet 

in het ontwikkelingen van een doorgaande lijn voor eigenaarschap. Deze 

doorgaande lijn ronden wij dit jaar af en volgend schooljaar zullen we in de klassen 

hiermee aan de slag gaan.   

Gevonden voorwerpen 

De bak voor gevonden voorwerpen raakt al weer aardig 

gevuld. Mist u een drinkbeker, vest, sleutel of complete tas 

met inhoud? Kom eens kijken. De bak voor gevonden 

voorwerpen staat onder de kapstok bij groep 1-2.  
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Schoolreis 14 juni 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 3/ 4 gaat dit jaar naar Dippie Doe. We 

vertrekken om 8.45 uur met de bus. De kinderen 

komen de gewone tijd naar school (8.30 uur).  

Groep 5, 6 en 7 gaan dit jaar naar Drievliet. We 

vertrekken om 8.45 uur met de bus. De kinderen komen de gewone tijd naar school 

(8.30 uur).  

We verwachten rond 17.00 uur weer terug te zijn op school. (bij de Plus)  

Hieronder een aantal afspraken en tips om er een geslaagde dag van te maken: 

- Voor groep 3 is het de eerste keer dat zij met de bus op schoolreisje gaan. 

Dippie Doe is een overzichtelijk speeltuin. Voor groep 3/4 zoeken wij 8 ouders 

die mee willen om een groepje kinderen te begeleiden. Aanmelden kan bij 

juf Marloes, bij meer dan 8 aanmeldingen zal er worden geloot.  

- Heeft uw kind last van wagenziekte dan kunt u voor vertrek een tabletje aan 

uw kind geven en voor de terugreis een tabletje meegeven aan de 

leerkracht. Als uw kind hier last van heeft, moet u dit zelf bij de leerkracht 

melden. 

- Laat uw kind het school T-shirt dragen. Daarnaast makkelijke kleding die past 

bij het weer van die dag (is praktisch). Voorzie kleding en tas van de naam 

van uw kind(eren) en school. Een setje droge kleding meegeven kan handig 

zijn. 

- De kinderen krijgen een patatje, een pakje drinken en een ijsje van school. 

Extra drinken mee van thuis is aan te raden en indien gewenst een extra 

lunchpakketje. 

- -Wij houden als organisatie rekening met allergieën van kinderen!  

- -Geld hebben de kinderen niet nodig en mag dus niet worden meegenomen.  

- Mobieltjes blijven thuis, via school zijn wij in noodgevallen bereikbaar. 

- In de bus mag niet worden gedronken / gegeten. 

- Laat uw kind van te voren (thuis) plassen voordat hij/zij de bus in gaat. 

Wij hopen op een mooie dag met veel gezelligheid! 
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Belangrijke data 

30 en 31 mei hemelvaart 

10 juni  pinksteren 

14 juni Schoolreis kleuterdag  

groep 8 kanoën en bbq 

18 juni MR 

20 juni Wenmiddag groep 2 

24 juni Studiedag groep 1-4 

25 juni Wenmiddag groep 2 

2 juli Facultatieve oudergesprekken 

Voorlopig adviesgesprek groep 7 

4 juli Wenmiddag groep 1-7 

Groep 8 middag vrij 

8 juli Rapport mee 

15 juli Musical groep 8 

16 juli Afscheidsfeest groep 8 

18 juli 11:55 u groep 8 uitzwaaien 

19 juli Groep 1-8 12:00 uit  

20 juli – 1 september zomervakantie 

 

Ingezonden post  

Als bijlage ontvangt u een flyer over Fladderen, Sportivun en van Energierijk Houten. 

 

 


