
 

 

Wat is er de afgelopen periode gebeurd? 

Groep Oranje heeft het thema 

Pannenkoeken afgerond met een uitje 

naar de molen in Werkhoven. Wat was 

het leuk bij de molen. We mochten de 

molen bekijken. Wat waren er veel 

trappen! We hebben de maalsteen, 

de tandwielen en het meel goed 

kunnen bekijken. We hebben zelf 

mogen malen met een handmaler en 

even lekker kunnen springen op de 

trampoline. Daarna kwam het thema 

van de kinderboekenweek over 

vriendjes. De poppenhoek werd een 

bibliotheek met een echte letterwinkel en er is geknutseld en gezongen over 

vriendschap. En natuurlijk veel samen gespeeld. Nu is het thema herfst, en het weer 

werkt lekker mee… 

In groep 3-4 mochten de kinderen tijdens 

dierendag hun knuffel meenemen naar 

school. Dat was een gezellige 

beestenboel! Ook kwam er bezoek uit de 

ruimte: Kai leeft op een andere planeet, 

hij zag de aarde met de zon er naast. Kai 

is benieuwd wat wij met de zon allemaal 

kunnen doen. Volgens groep 3/4 is dat 

heel veel! Zonnen, klok kijken, leven, 

zaadjes planten etc. Kai heeft ons Solly gestuurd met zonnepanelen. Wij gaan 

uitzoeken wat we met zonnepanelen kunnen doen. Maar eerst maar eens opladen 

in de zon! Meester David is begonnen met zijn stage, welkom meester! 

Groep 5 heeft meegedaan aan een leuke activiteit bij 

Sportpunt Houten: ontdek de Keercamp. Er is gefootgolfd, 

geschilderd en het natuurpad is bezocht! We missen juf Corine 

ontzettend. Omdat er geen langdurige vervanger te vinden is, 

is juf Lisette extra gaan werken op vrijdag. 

Groep 6 heeft meegedaan aan de week van de pauzehap. 

Dat was een succes. Er is kennis gemaakt met verschillende 
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soorten groente en fruit, een gezond tussendoortje en zelfs een smoothie van fruit en 

kwark. Voor één opdracht moest iedereen zelf een verantwoord tussendoortje 

meenemen. Bij de meeste kinderen is dat gelukt!  

Groep 7 heeft na lang oefenen eindelijk aan 

hun ouders mogen laten zien wat ze allemaal 

geleerd hebben van meester. Het was een 

geweldige voorstelling in de hal van de 

school. De leerlingen waren betrokken en 

hadden oog voor elkaar. In de voorbereiding 

werd er steeds goed samengewerkt. Prachtig 

om te zien. We zijn trots op de snaken – aldus 

Peter. Tot de kerstvakantie staat juf Marjolein 

op maandag voor groep 7. 

Groep 8 heeft meegedaan aan de NME activiteit 

Kringlopen in het bos. Het was een regenachtige 

ochtend, maar gelukkig hebben ze ook lekker in het 

zonnetje allerlei dingen onderzocht in het bos over 

kringlopen in de natuur. Ze deden sporenonderzoek, 

grondboringen, zochten beestjes en maakten 

kruidenboter met kruiden die je gewoon in het bos kan 

vinden! Het was een geslaagde ochtend! Groep 6, 7 en 8 

hebben meegedaan aan de ASR-scholenchallenge. Na 

een duurzame les door een gastdocent, zijn de kinderen 

aan de slag gegaan met een milieuscan en het maken 

van presentaties. Wie het origineelste duurzame idee van 

Nederland heeft kan geld winnen om zijn idee uit te 

voeren. We zijn benieuwd!  

 

Ateliers  

Iedereen heeft talenten! 

Dit schooljaar willen wij starten met het opzetten van Ateliers. Zowel bij leerkrachten, 

kinderen en ouders ligt er een duidelijk behoefte om meer diepgang te bereiken in 

de creatieve lessen op De Zevensprong. Daarnaast zijn we op De Zevensprong 

actief bezig met het ontdekken en ontwikkelen van talenten. Hierdoor is het idee 

geboren om te gaan werken met Ateliers.  

Het idee is om 3 keer per jaar Ateliers te organiseren. Ateliers zijn workshops van een 

uur, begeleid door een leerkracht, ouder of externe waarbij er gezamenlijk gewerkt 

wordt aan een van de creatieve vakken. Denk bijvoorbeeld aan drama, dans, 

muziek, techniek, koken, handvaardigheid en sport.  

Er zijn 3 ateliers achter elkaar. Dus jaarlijks zijn er 3 momenten van 3 lessen. Er zitten 

max 10 kinderen in een atelier. 

Kinderen geven een top 3 door aan de leerkracht, zij worden bij één van de drie 

voorkeuren ingedeeld. 



Nu zijn wij opzoek naar creatieve ouders die met veel enthousiasme een workshop 

willen voorbereiden en geven. U begeleidt op de vrijdagochtend van 10.30 tot 11.30 

groep 1 t/m 4, of op de vrijdagmiddag van 13.15-14.15 groep 5 t/m 8 een workshop. 

Dit kan uiteraard ook met iemand samen. Als u het lastig vind om iets te bedenken, 

maar wel wilt helpen kunt u dat ook aangeven. Wij hebben ideeën genoeg. 

Bent u deze 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 1 

Vrijdag 16 november 

Vrijdag 23 november 

Vrijdag 30  november 

 

Periode ronde 2 

Vrijdag 1 februari 

Vrijdag 8 februari 

Vrijdag 15 februari 

 

Periode ronde 3 

Vrijdag 10 mei 

Vrijdag 17 mei 

Vrijdag 24 mei 

 

Luizen 

Om de hoofdluis sneller onder controle te krijgen, willen we 

de kinderen graag in de eerste week na een vakantie 

controleren op hoofdluis. Om het controleren goed te 

kunnen doen als luizenouder, is er door school een 

materialenbak gemaakt met daarin puntkammen, 

satéprikkers, wattenschijfjes, alcohol, plastic handschoenen 

en desinfecterende handgel. De bak staat in de keuken. 

Meer informatie over hoofdluis vindt u op 

https://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis, 

https://www.gezondheidsnet.nl/parasieten/10-fabels-over-hoofdluis, 

https://www.gezondheidsnet.nl/parasieten/10-fabels-over-hoofdluis . 

Kinderboekenweek 2018 

De kinderboekenweek was een groot 

succes! Het thema vriendjes was 

aantrekkelijk, de school was prachtig 

versierd met poppetjes van ons allemaal. 

Groep 8 had een dans ingestudeerd en 

leerde die aan de andere kinderen tijdens 

de opening. De boekenmarkt, waarmee 

een eind kwam aan de kinderboekenweek, 

is goed bezocht.  

 

 

 

https://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis
https://www.gezondheidsnet.nl/parasieten/10-fabels-over-hoofdluis
https://www.gezondheidsnet.nl/parasieten/10-fabels-over-hoofdluis


Stakeholdersanalyse 

U ontvangt binnenkort een mail met een uitnodiging om 

mee te doen aan de tevredenheidsenquête; hij wordt 

afgenomen in de periode van 5 t/m 21 november. De 

resultaten en daaruit voortvloeiende acties worden 

bekeken tijdens de stakeholdersanalyse. Voor deze analyse 

zijn leden van de MR, het team, directie en IB uitgenodigd. Heeft u ook 

belangstelling, meld u dan bij Marian. De analyse vindt plaats op maandag 7 januari 

van 18:30-21:30 uur. We worden begeleid door Loes Peterse van Beekveld&Terpstra.  

Leerlingraad 

Nu de leerlingen van groep 8 naar de middelbare school zijn, is er weer plek in de 

leerlingraad. Daarom zijn er in groep 6 zijn verkiezingen geweest. Niels en Fabienne 

zijn gekozen. Welkom in de leerlingraad! 

Sinterklaas 

Op 17 november komt Sinterklaas aan in Zaanstad!  

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.  

Op donderdagavond 15 november zal de commissie ondersteund door een aantal 

enthousiaste ouders de school weer in sinterklaassfeer brengen. Heeft u zich nog niet 

opgegeven en heeft u toch even tijd om te helpen - u bent van harte welkom! We 

zien u dan graag vanaf 19.30 op school! U kunt zich opgeven bij de leerkracht van 

uw kind of bij juf Anca. 

Zoals elk jaar zullen wij in de klassen het Sinterklaasjournaal volgen. Het 

Sinterklaasjournaal is er vanaf maandag 12 november elke avond om 18.00 u op 

NPO3. Het zou fijn zijn als u het Sinterklaasjournaal ook thuis volgt. 

Sinterklaas heeft dit jaar weer gevraagd of de groepen 5 t/m 8 een beetje kunnen 

helpen in alle drukte. Zij gaan daarom in november lootjes trekken en voor elkaar 

een mooie surprise maken met een cadeautje. Hier volgt nog een aparte 

informatiebrief over naar de desbetreffende ouders. 

Alle kinderen mogen dit jaar hun schoen zetten op school. Zet uiterlijk vrijdag 30 

november je  schoen op school voorzien van je naam. 

Alle surprises zullen uiterlijk op dinsdag 4 december 16.00 op school moeten staan. 

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

kwetsbaar) cadeautje meebrengen om te 

laten zien. 

Wij kijken uit naar een gezellige tijd met de 

kinderen! 

De sinterklaas commissie (aanspreekpunt 

leerkrachten juf Anca)  



Belangrijke data 

5 t/m 21 november Tevredenheidsonderzoek 

8 november Studiedag groep 1 t/m 4 

21 november Ouderklankbordgroep 8:30 

28 november Studiedag groep 1 t/m 8 

5 december Sinterklaasfeest  

 

 

“Nog één keer compleet als gezin een onvergetelijke herinnering op Terschelling” 
  
Lieve allemaal, 
Ik ben Barbara van Ommeren en ik ben de mama van Justin en Kyano (uit groep 5.) 
Sinds juni dit jaar ben ik een stichting gestart ter nagedachtenis van mijn oudste zoon 

Justin die zoals de meeste misschien wel weten 2 jaar geleden op 15 jarige leeftijd is 

overleden. 
Vanaf de geboorte van Justin wisten wij dat hij maar kort bij ons zou zijn. 
De artsen zeiden ons dat hij hooguit 4 jaar zou worden maar gelukkig kregen wij nog 

eens 11 mooie jaren cadeau. 
Onze stichting zet zich in voor kinderen met een korte levensverwachting, om samen 

met het gezin nog 1 keer compleet herinneringen te maken op Terschelling. Omdat 

dit straks het enige is wat overblijft…de herinneringen. En ik weet als geen ander hoe 

belangrijk deze zijn!!! 

 

Een kind met een levensbedreigende ziekte zet het leven van ouders op z’n kop, 

zeker wanneer je te horen krijgt dat de levensverwachting nog maar kort zal zijn. 

Deze gezinnen staan centraal bij stichting Just in Time 4 Heroes.  

Voor hun willen wij dus een onvergetelijk weekend naar Terschelling organiseren.  

Waar ouders een weekend geen dokter hoeven te zijn, geen verpleegkundige 

handelingen hoeven te doen en alleen maar papa en mama zijn.  

Waar broertjes en zusjes in het zonnetje worden gezet en volledige aandacht 

kunnen krijgen.  

Even alles vergeten, even niet ziek voelen en even niet denken aan morgen… 

alleen het NU is belangrijk.  

Gewoon als gezin alleen maar genieten ondanks alle angsten, pijn en verdriet.   

  

Na het overlijden van Justin in 2016, wist ik dat mijn ervaringen waardevol konden 

zijn voor anderen. 

Deze ervaringen wil ik graag inzetten voor kinderen met een levensbedreigende 

ziekte en hun gezin.  

Kinderen en hun ouders een moment van vrijheid te geven, samen zijn, even 

opladen en weer echt adem te halen. 

Ik heb zelf gemerkt hoe belangrijk het is om zoveel mogelijk herinneringen te 

maken en die te koesteren.  

We kunnen ze niet beter maken maar we kunnen ze wel herinneringen geven… 

Het meest waardevolle wat er is! 

Ik heb een hechte vriendinnengroep om mij heen en zij hebben van dichtbij 

meegemaakt en gezien hoe belangrijk het voor ons was om mooie 

herinneringen te maken met Justin. 



Al snel vertelde ik hun over mijn plannen voor deze stichting en ze gaven direct 

aan te willen helpen. En zo geschiede…  

Als de oprichtster van deze stichting heb ik nu een zeer bijzonder en liefdevol 

bestuur van 9 vrouwen naast me staan.  

Samen zijn we sterk en samen zijn wij nu stichting Just in Time 4 Heroes gestart.  

Een stichting die zich inzet om zoveel mogelijk gezinnen met een ernstig ziek kind 

naar Terschelling te brengen.  

Waarom de naam Just in Time 4 Heroes?  

Het is voor ons een hele bijzondere naam.  

Hij staat als eerste natuurlijk voor Justin, die voor ons en voor velen een ware held 

was. 

Maar ook staat de naam voor de te korte tijd die deze zieke kinderen hebben.  

En wij hopen alle helden (want dat zijn deze kinderen voor ons) “net op tijd” met 

onze stichting de meest geweldige ervaring ooit op Terschelling te bezorgen.  

  

Waarom Terschelling?  

Dit eiland is voor Justin en het gezin altijd helend geweest, hij voelde zich daar 

bijna “beter”.  

Vanaf het moment dat we de haven in voeren zag je iets veranderen in hem, je 

zag een soort thuis gevoel in zijn ogen.  

Justin was op zijn best op Terschelling.  

Zo’n weekend gunnen wij alle ernstig zieke kinderen in Nederland!!! 

Tijdens het weekend staat herinneringen maken centraal. 

Maar ook een moment voor ouders om even op adem te komen, omdat er ook 

verpleging aanwezig zal zijn. 

Een geheel weekend afgestemd op de behoefte van het kind en het gezin, 

zodat zij maximaal kunnen genieten van elkaar.   
  
Wij willen de Zevensprong en alle kinderen uit groep 8 ontzettend bedanken voor 

alle moeite die jullie hebben gedaan met de verkoop van de kinderpostzegels. 
Wat hebben jullie samen een geweldig bedrag opgehaald. 
Wij zijn super trots op jullie en enorm dankbaar. 
Met dit bedrag kunnen wij een kleine held heel blij gaan maken en een gezin 

onvergetelijke herinneringen geven. 
Dank jullie wel! 
  
Denk je ons te kunnen helpen? 
Alle donaties zijn welkom, in welke vorm dan ook. 
Of het nu financieel is of zaken die de gezinnen (en in het bijzonder de kinderen) 

kunnen gebruiken om ze een onvergetelijk weekend te bezorgen.  

Mocht je ons kunnen helpen op wat voor manier ook dan horen wij dit heel graag! 
Want naast financiële steun, zijn wij ook het gehele jaar op zoek naar specifieke 

producten of diensten. 

Ben jij, of ken jij iemand, die ons kan helpen of wil je meer informatie? Stuur ons een 

mail naar info@justintime4heroes.nl. 

Alvast bedankt! 
  
Benefietavond JiT4H! 
Op zaterdag 2 februari organiseren wij in restaurant De Engel in Houten, een 

benefietavond in het teken van André Hazes. 



Heel Houten Zingt HazJus. 
Het doel van dit benefiet is het inzamelen van geld ten behoeve van de stichting. 
Hiermee hopen wij voldoende geld op te halen zodat wij heel snel het allereerste 

gezin naar Terschelling kunnen brengen. 
Voor meer informatie over deze gezellige avond of over ons, kijk snel op onze site of 

fb pagina. 
  
https://justintime4heroes.nl/ 
https://www.facebook.com/JustinTime4Heroes/ 
 

 

Jumbo sparen voor je school 

Basisscholen moeten elk jaar met een beperkte begroting rond moeten zien te 

komen. Om de school een handje te helpen, kun je bij Jumbo sparen voor je school. 

De scholen kunnen o.a. sparen voor een nieuwe step, spellen, knutselmaterialen, 

een zandbak of een klimrek. 

Tijdens de actieperiode ontvang je bij Jumbo bij elke besteding van 10 euro* een 

schoolpuntvoucher met een uniek code. 

Op de actiesite kun je heel eenvoudig jouw punten toewijzen aan een 

deelnemende basisschool. 

Ook zie je op de actiesite op de aparte schoolpagina’s wat iedere school zou willen 

aanschaffen van de gespaarde punten, bijvoorbeeld een nieuwe step, spellen of 

een voorraad knutselmaterialen.  

Hoe meer punten de school van jouw keuze verzamelt, hoe groter het bedrag dat 

de school kan besteden aan spel- en leermaterialen. Wanneer de spaarperiode is 

afgelopen, wordt per regio het door Jumbo beschikbaar gestelde budget verdeeld 

over alle deelnemende scholen op basis van het aantal ontvangen schoolpunten. 

Spaar jij mee voor je school? Vanaf 3 oktober start de actie. Je kunt je punten ook 

inleveren op school. We hebben al 985 punten! 

11 november: Sint Maarten 

Op zondagavond 11 november is het Sint Maarten. Heb je zin om dat samen met 

andere kinderen te vieren? Kom dan naar Basisschool De Vlinder, Bloesemtuin 17. 

Om 16.00 verzamelen we daar met je lampion. Dan lopen in optocht we naar de 

Loerickerstee. Met de bewoners luisteren we naar een mooi verhaal, we zingen 

liedjes samen met kinderkoor Zing Zang en natuurlijk is er iets lekkers. Je mag een zelf 

geknutseld lampionnetje meenemen om aan de mensen in de Loerickerstee te 

https://justintime4heroes.nl/
https://www.facebook.com/JustinTime4Heroes/


geven. Daarna ga je met je eigen lampion langs de deuren in je eigen straat. Doe je 

mee? 

Marjon Letter (Stichting Present), pastor 

Meike Hettinga en ds. Martin Snaterse 

De kinderen van kinderkoor Zing Zang 

vinden het heel leuk als je mee komt 

zingen met de Sint Maartenliedjes. We 

repeteren op woensdag 31 oktober en 7 

november om 18.45 tot 19.30 bij de R.K. 

kerk aan de Loerikseweg 12. Je bent van 

harte welkom! Voor meer informatie 

kinderkoorzingzang@gmail.com 

 


