
 

Gezocht: TSO-coördinator 

De overblijf (Tussenschoolse opvang) wordt nog steeds gecoördineerd door Quirijn 

en Carola Blokker. Hun kind zit inmiddels op de middelbare school en ze zouden 

graag het stokje willen overdragen. We zijn daarom op zoek naar een opvolger voor 

de coördinatie van de tussenschoolse opvang. U verdient €150,- per maand voor 

het aansturen van een leuke groep vrijwilligers. U kunt voor meer informatie mailen 

met Marian: marian.dehaan@7spronghouten.nl.  

Wat is er de afgelopen weken gebeurd op school ? In de hele school gaat het nu 

natuurlijk vooral over Sinterklaas. Maar wat deden we daarvoor? 

In groep 1-2 is na het fantastische thema Ridders en jonkvrouwen het thema Herfst 

ook al weer afgerond. De kinderen hebben allerlei werkjes en opdrachten gemaakt 

en gedaan binnen dit thema. Denk aan wegen, oefenen met het positioneren van 

getallen op de getallenlijn, het maken van woordjes en ga zo maar door. Daarnaast 

zijn ze aan de slag gegaan met de pijler samenwerken. Het was erg leerzaam om 

hierover met elkaar in gesprek te gaan. Want uiteindelijk 

kunnen de kinderen samen veel meer dan ze zelf 

denken. Denk hierbij aan het openen van elkaars beker, 

het dichtdoen van elkaars rits, iemand helpen als iets 

niet lukt… En hoe gaaf om dit vervolgens in de praktijk bij 

de gymles terug te zien. Een helpende hand bij het 

balanceren. 

Afgelopen week hebben de kinderen ook een hoop 

geleerd over het thema ‘Alles voor een pannenkoek’. 

We hebben gekeken naar waar melk, eieren en meel 

vandaan komt en hoe het wordt 

gemaakt. De moeder van Maaike 

had pannenkoeken voor de kinderen 

gebakken, het was smullen!! In groep 

1-2 komt juf Emma elke vrijdag stage lopen. 

 

In groep 2-3 werken de kinderen aan dezelfde thema’s als groep 

1-2. Verrassing was deze periode het bezoek van Koos en Moos. 

Koos en Moos lanceerden bij ons op school hun eerste boek en 

youtubefilm over duurzaamheid. Super leerzaam en reuze 

gezellig! www.koosdekoala.nl Verder genieten de kinderen volop 

van alles wat er verandert in de natuur! Groep 3 oefent met Zoem 

de bij en maakt woordjes uit het klikklakboekje. Ze hebben 

blaadjes onderzocht en met een blaadje en papier een 

druktechniek geleerd. Ze zochten in onze schooltuin naar 

spulletjes voor de herfstkast. Stiekem beginnen de kinderen van 
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groep 2 al mee te lezen, wat is dat toch leuk! Woordjes leggen gaat ook al heel 

aardig! Met rekenen oefenen de kinderen met  bus-sommen en de getallenlijn. De 

afgelopen periode en komende tijd werken we aan de daltonpijler samenwerken. 

Eerste leren we wat samenwerken is en welke dingen je hiervoor moet kunnen. En 

we bedenken allemaal een persoonlijk leerdoel, waar kunnen we beter in worden 

als we kijken naar samenwerken. 

 

Groep 4 Diverse kinderen hebben een presentatie 

gegeven: over apen en paarden. Zij hadden leuke 

spullen en eten meegenomen om te laten zien bij 

de presentatie. 

Ook heeft Linde een les gegeven over loomen. 

Aantal in kinderen in de klas hadden dit nog nooit 

gedaan dus het was erg leuk dat Linde dit aan 

hen heeft geleerd. De kinderen zijn met 

verschillende taken bezig. Als zij de weektaak af 

hebben mogen zij verder werken aan hun eigen leerdoelen of lezen. De kinderen 

vinden het heerlijk om hun eigen tijd in te delen. Ook vinden zij het leuk om rond te 

lopen om vragen te beantwoorden van anderen. Sinds de start van het schooljaar 

oefenen wij met het duolezen en de leesslang. "Deze boom past bij mij" was het 

onderwerp van de Hemel & aarde-les van vandaag. Bomen zijn een teken van 

dankbaarheid. Zij geven zuurstof, vruchten en noten - veel om dankbaar voor te zijn. 

Ook zijn bomen een bron van en een plek voor wijsheid. 

De les ging van start met een mooi gedicht over verschillende bomen. Maar welke 

boom past het best bij mij? Waar staat die boom? Waarom is het je lievelingsboom? 

Die tekenden de leerlingen met wasco op papier. Er kwamen prachtige creaties uit!  

In groep 5-6 staan de lessen 

levensbeschouwing deze periode in het 

teken van 'bomen'. Er werd geluisterd naar 

het verhaal van Adam en Eva en de 

Weetboom. De kinderen dachten samen na 

over wat zij vinden horen bij de begrippen 

'goed' en 'kwaad'. Lina en Feline hebben 

een tekenles gegeven aan de klas. De 

kinderen hebben herfstbladeren gemaakt 

met wasco en glitters. Wat werd er gedaan 

met deze vrolijke 

bladeren…? De tekenjuffen maakten er een herfstkrans van.  

In groep 6-7 leren we Engels: English is a foreign language, so 

the best way to learn, is to speak! 

When meester Maarten wears his Hawaiian necklace, 

everyone has to speak English (or Dunglish.. ask your kid what's 

that about ). Even when doing other subjects than English! 

And everyone does it brilliantly! Proud teachers. Vandaag 

kreeg iedereen de kans om wat bonuspuntjes te sprokkelen 

voor de "echte" toets. Vorige week kregen de kinderen een 



blad met vocab mee naar huis, met de boodschap dat ze een puzzeltoets krijgen. 

Tekenen, zoeken, overleggen. Engels is veel en veel meer dan alleen woordje 

stampen! Van praten en spelen leer je altijd het meeste.  

Groep 8 deed mee aan de Week van de Mediawijsheid. In een tijd waarin we nog 

meer gebruik maken van de online mogelijkheden, is het des te belangrijker om 

daarover ook les te geven. De afgelopen weken 

heeft groep 8 verschillende lessen gehad over 

social media en mediawijsheid. Hoe ga je 

fatsoenlijk met elkaar om op bijvoorbeeld 

Whatsapp? Niet ieder kind heeft een smartphone 

en gebruikt Whatsapp, maar de lessen gaan 

eigenlijk over chatten en social media gebruik in 

het algemeen. Samen hebben we afspraken 

gemaakt over wat we wel en niet acceptabel 

vinden in een chatomgeving. Wij gaan er vanuit 

dat iedereen zich aan de afspraken houdt en dat 

u de chatberichten op de telefoon van uw kind 

regelmatig controleert, zodat het gezellig blijft. De 

afspraken staan op de WhatsHappyposter en 

hangt in de klas.  De groep heeft met allerlei leuke 

presentaties het ‘Planeet in actie’-certificaat 

verdiend. 

Ze zijn ook uitgedaagd om een actie te bedenken 

die we als groep of zelfs als school kunnen doen 

voor het klimaat. Wie weet met wat voor leuke 

ideeën ze komen… Wordt vervolgd. 

Peuterspeelzaal 

Wij zijn ontzettend blij dat we gaan samenwerken met Kids Lodge. 

Na de kerstvakantie gaat Kids Lodge in onze school starten met 

een peuterspeelzaal. 

De Pre-eco School van Kids Lodge is een VVE klas (voorschoolse en 

vroegtijdige educatie) voor kinderen van 2 t/m 4 jaar en zal 

geopend zijn van maandag t/m vrijdag van 8.15 – 12.15 uur of van 

13.15 – 17.15 uur. U kunt als ouder dan de ochtend of de middag afnemen. De 

kinderen worden spelenderwijs bekend met de school en het onderwijs. Voor 

aanmelden of meer informatie gaat u naar https://www.kidslodge.nl/pre-eco-

school/ . 

 

Ateliers 

Vorige week zijn we begonnen met de eerste ronde ateliers. Dankzij onze stagiaires 

en het Houtens Muziekcollectief hebben we een mooi aanbod kunnen maken voor 

onze leerlingen: kunst, koken, bakken, bootcamp, vioolles, keyboardles, saxofoonles, 
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digitale 

vaardigheden, 

zingen, kleien, 

knutselen. De 

kinderen hebben 

genoten! En ze 

mogen nóg 2 keer… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerst 

Op 17 december vieren we het kerstfeest. Vanwege corona zal kerst dit jaar anders 

gevierd worden dan andere jaren. Net als Sint zullen we de viering zonder ouders 

houden. We gaan niet naar de kerk maar hebben de pastoraal medewerker Meike 

Hettinga gevraagd of ze naar ons toekomt. Het 

kerstdiner wordt vervangen door een kersthightea 

voor groep 1 t/m 4 en een kerstlunch voor groep 5 

t/m 8. Zo voorkomen we dat er te veel verkeer van 

volwassenen in en rond de school plaats vindt. In 

de volgende nieuwsbrief komen we met meer 

details.  

Ouder gezocht voor de MR: meepraten op school? In de MR natuurlijk! 

Wat is een Medezeggenschapsraad (MR)? Elk schoolbestuur moet op grond van de 

Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) een MR instellen. In het basisonderwijs 

bestaat de MR uit een personeels- en oudergeleding. 

Wat doet een MR? De MR denkt mee met de directie, toetst zijn besluiten en heeft 

bij bepaalde besluiten instemmings- of adviesrecht. Belangrijke wijzigingen kunnen 

niet worden doorgevoerd zonder instemming van de MR. De MR praat bijvoorbeeld 

mee over de visie van de school, schooltijden en sponsoring. Een goed 

functionerende MR kan samen met de Oudervereniging (OV) een grote bijdrage 

leveren aan de kwaliteit van onderwijs en de sfeer en veiligheid op school. 



Vacature oudergeleding Eind van het schooljaar 2020/2021 

eindigt voor Jaap de Lange, lid van de oudergeleding, zijn 3-jarige 

termijn en hij zal zich niet herkiesbaar stellen. Dit betekent dat er 

één vacature is waarvoor wij een enthousiaste ouder zoeken. We 

zoeken iemand die zich vanaf half augustus 2021 (het begin van 

het nieuwe schooljaar 2021/2022) voor een termijn van 3 jaar 

beschikbaar wil stellen. 

Wie mogen er lid worden? Alle ouders (of voogden) met een kind 

op De Zevensprong kunnen zich voor de MR verkiesbaar stellen, 

zonder dat er bepaalde eisen aan hen mogen worden gesteld. 

Hoe kunt u lid worden? Ouders kiezen de oudergeleding, teamleden kiezen de 

personeelsgeleding, 

Waarom zou u in de MR gaan? Als MR-lid kunt u een positieve bijdrage leveren aan 

de gang van zaken op De Zevensprong. U bent nauw betrokken bij de school, kunt 

meepraten en -beslissen over het beleid, krijgt meer contact met andere ouders, het 

team en het bestuur en doet op allerlei uiteenlopende gebieden een schat aan 

ervaring op. 

Belangrijke thema’s waar we verder specifiek voor de Zevensprong mee bezig zijn 

geweest (en nog bezig zijn): 

- De Zevensprong; een veilige school 

- De Zevensprong: hoe wordt er omgegaan met Corona? 

- De Zevensprong: tevredenheidsonderzoek onder Kinderen, Ouders en 

medewerkers 

Het zijn interessante onderwerpen om over mee te denken en te discussiëren; zeker 

omdat het van belang is voor de school van je kinderen! 

Hoeveel tijd kost het me? De MR vergadert 6-8x per jaar. Dat zijn vergaderingen van 

zo’n 1,5 uur. Kortom, voor in totaal iets van 15 uur per jaar helpt u de school van uw 

kind(eren) enorm. 

Heeft u nog vragen? Voor verdere informatie of vragen kunt u zich wenden tot 

ouders die momenteel zitting hebben in de MR: 

- Wouter (vader van Isabel en Felix in groep 6 en 8) 

- Jaap (vader van Angélica en Danique in groep 7 en 8) 

 

Tevredenheidonderzoek  

U heeft een link gekregen naar een 

tevredenheidsvragenlijst. Op maandag 11 januari 

organiseren we met Beekveld&Terpstra een stakeholdersavond, waarbij we de 

uitkomsten van de enquête met elkaar bespreken en de speerpunten voor de 



komende jaren bepalen. Voor deze avond zoeken wij nog ouders. De bijeenkomst 

vindt plaats op De Zevensprong en begint om 18:30 uur. U kunt zich aanmelden bij 

marian.dehaan@7spronghouten.nl  

Inspectiebezoek 

Op donderdag 10 december komt de Inspectie van het onderwijs langs op De 

Zevensprong. We vinden het fijn dat ze komen, want het laatste bezoek vond plaats 

in 2015. Op deze onderzoeksdag willen de inspecteurs praten met directie, 

teamleden, leerlingen en ouders. Ook leggen zij klassenbezoeken af. Wij zoeken 

maximaal 5 ouders die van 13:30-14:00 u online met de inspecteurs willen praten. U 

kunt zich aanmelden bij marian.dehaan@7spronghouten.nl . 

 

Kalender 

25 november Alle kinderen mogen hun schoen zetten 

op school 

3 december Tot 16:00 u surprise inleveren groep 5 

t/m 8 

4 december Sinterklaasfeest groep 1-4 12:00 uur uit 

Groep 5-8 om 14:00 uur uit 

10 december Bezoek inspectie aan De Zevensprong 

17 december Kerstfeest op school 

18 december Groep 1-8 om 12:00 uur uit 

19 december t/m 3 januari kerstvakantie 

 

Ingezonden post 

 
Decemberactie Stichting Leergeld Houten  
De dure decembermaand komt er weer aan! Voor ouders met kinderen soms een lastige tijd, vooral 
voor gezinnen waar te weinig geld is.  
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Daarom krijgt elk kind dat in een gezin woont waar te weinig geld is én bij Stichting Leergeld Houten 
bekend is, dit jaar een cadeaubon van 20 euro. Deze wordt naar het bij Leergeld bekende huisadres 
gestuurd of door de contactpersoon afgegeven.  
Leergeld Houten helpt ouders die van een minimum inkomen moeten rondkomen, en zorgt dat alle 
kinderen toch mee kunnen doen! Daarom nodigen we gezinnen uit die nog niet bij Leergeld Houten 
bekend zijn, om een aanvraag voor hun kinderen van 0 t/m 17 jaar doen via de website: 
www.leergeldhouten.nl/doe-een-aanvraag  
Zo ligt er in december ook voor jouw kind een cadeautje in de zak of onder de boom!  
Ga naar de website en vraag voor elk kind in jouw gezin die cadeaubon aan.  
Met ouders, die Leergeld nog niet kennen, en die door omstandigheden ook geen cadeautjes kunnen 
kopen, maakt Leergeld graag een afspraak om samen te bekijken welke hulp er nog meer geboden 
kan worden.  
Doe je aanvraag vóór 25 november! 
 



 


