
 

 

Wat is er de afgelopen periode gebeurd? 

We hebben de afgelopen dagen rustig aan gedaan op 

school. In de hal was het betrekkelijk koel dankzij de 

zonwering die voor het weekend al naar beneden was 

gegaan. Met veel water drinken, een ijsje van juf Marian, 

spettermiddagen, ventilatoren en water op het dak hebben 

we het goed uitgehouden.  

De groepen 1-2 hadden het rijk voor zich alleen toen groep 3 t/m 8 op schoolreis 

waren. Het podium was prachtig versierd en veel kinderen kwamen verkleed naar 

school. Er waren heel veel leuke spelletjes en activiteiten in en om het gebouw. 

Helaas zat het weer niet helemaal mee, maar gelukkig kon de voorstelling eerder 

plaatsvinden. Ademloos keken de kinderen toe. Er was popcorn en lekker drinken – 

we kijken terug op een superleuke onder-water-dag! 

 

In groep 3-4 vieren eerst de juffen hun verjaardag. De hele groep ging naar de 

boerderij. Hoe worden de koeien gemolken, wat wordt er met de melk gedaan, wat 

eten koeien en hoe ruikt de poep van de koe? Allemaal vragen 

waar wij een antwoord op kregen. Tobe gaf een basketbalclinic 

tijdens de gymles, dat deed hij goed! De schoolreis ging naar Dippie 

Doe. Ondanks het weer werd het een overgetelijke dag. 
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Groep 5 kreeg weer bezoek van een musicus. Na eerder al kennis gemaakt te 

hebben met een drummer en accordeonist, was het nu de beurt aan saxofonist 

Pierre. Op zijn meegebrachte saxofoons speelde Pierre een aantal bekende 

nummers uit de Top 40. De melodie van Pink Panther werd meteen door de klas 

herkend. De kinderen waren enorm enthousiast en mochten helpen de saxofoons uit 

de koffers te halen en in elkaar te zetten. Sommige kinderen kregen zelfs de kans om 

een eigen melodie te spelen op de tenorsaxofoon. De groep ging ook naar de 

kaasboerderij in Vianen. Na de rondleiding hebben de 

leerlingen groepjes verschillende opdrachten op het erf 

gedaan. Hoe groot is een tractor, hoeveel gras eet een koe 

en hoe vaak herkauwt een koe zijn eten? Dit waren 

voorbeelden van opdrachten die voorbij zijn gekomen. Als 

klap op de vuurpijl werd er voor onze neus een kalfje geboren! 

De kinderen, de juf en ook moeders die mee waren hebben een superleuke en 

leerzame ochtend gehad. De schoolreis ging naar Dippie Doe en was een groot 

succces. 

In groep 6 hebben Maxim en Kian een basketbalclinic gegeven tijdens de gymles. 

Juf Samantha moest brownies trakteren omdat iedereen een goed cijfer had voor 

topo. De laatste musicus in de klas van dit schooljaar kwam. We hebben kennis 

gemaakt met vier verschillende saxofoons. Er zijn lessen te volgen bij muziekschool 

Houten - wist u dat? Bij de Techniek-fabriek leerden de kinderen een stevige brug te 

maken van ijslolliestokjes en een nok-as. 

 

 

 

 

 

 



In groep 7 zijn de voorbereidingen voor het HAPSkamp begonnen. De ouders 

hebben voorlichting gekregen en de leerlingen zijn begonnen aan hun juten jack. 

De groep had een mooie buitenles over eindeloze kringlopen. Hoogtepunt was het 

maken van kruidenboter met zelfgeplukte planten. De schoolreis ging naar Drievliet 

en was ge-wel-dig. Juf Monique heeft afscheid genomen van de groep; zij gaat 

eerder op vakantie omdat haar dochter, die in Zuid-Afrika woont, gaat bevallen. We 

wensen 

haar veel 

geluk toe! 

 

 

 

Groep 8 is enorm druk met de musical. Op het podium zien we decor groeien en 

mooier en mooier worden. Tussendoor was er ook nog tijd voor een uitje. Eerst naar 

de kaasboerderij, met meester Peter, want juf Ghislaine kreeg ivm haar 

zwangerschap het advies niet mee te gaan. Toen de rest van de school op 

schoolreis en kleuterdag ging, ging groep 8 kanoen. ’s Avonds was er de BBQ op het 

plein, met 

aansluitend 

verstoppertje 

in de school, 

een lang 

gekoesterde 

wens van de 

kinderen. 

 

Formatie 2019-2020 

De formatie voor het nieuwe schooljaar is bekend. In het overzicht gaat u 2 namen 

missen. Zowel Juf Bianca als juf Jacqueline hebben met ingang van het nieuwe 

schooljaar een baan dichterbij huis gevonden. Hun reistijd wordt daarmee 

aanzienlijk verkort van uren per week naar 10 minuten per dag. Hoewel we het heel 

erg jammer vinden dat we afscheid gaan nemen, hebben we ook alle begrip voor 

hun keuze en wensen we hen heel veel geluk toe op hun nieuwe school.  

Juf Alexia, die nu de instroomgroep doet, neemt ook afscheid van De Zevensprong. 

Ze heeft een baan als onderwijsassistent gekegen op de Berg en Boschschool. Juf 

Vera heeft een fullltime baan gevonden op de Gertrudisschool in Utrecht. Wij 

feliciteren hen met hun nieuwe baan!  

Natuurlijk stellen we u in de gelegenheid om afscheid te nemen van Bianca, 

Jacqueline, Alexia en Vera.  U hoort daarover later meer. 

In 2019-2020 starten wij wederom met 6 groepen. Ieder jaar bekijken we met elkaar 

welke combinatiegroepen er mogelijk zijn, en ieder schooljaar proberen we bij 



iedere klas de meest geschikte leerkracht te plaatsen.  Voor het komende schooljaar 

hebben we, met instemming van de MR, gekozen voor de volgende 6 groepen: 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag  

Groep 1-2 

 

Anca Anca Marloes Marloes Marloes 

Groep 3 

 

Willemijn Willemijn Willemijn Willemijn Willemijn 

Groep 4-5 

 

Samantha Samantha Lisa Lisa Lisa 

Groep 5-6 

 

Sara Sara Sara Marlies Marlies 

Groep 7 

 

Lisa Peter Peter Peter Peter 

Groep 8 

tijdens verlof 

Ghislaine 

Lisette Lisette Lisette Corine Lisette 

Juf Corine werkt 1 dag in de week in groep 8. De rest van de tijd werkt zij als coach 

voor KS Fectio. Juf Ghislaine gaat in de zomer met zwangerschapsverlof. Juf Anca is 

op woensdag uitgeroosterd voor daltontaken en ondersteuning van de groepen. Juf 

Marlies is op woensdag uitgeroosterd om de combinatiegroepen te ondersteunen. 

We zijn blij met onze 3 nieuwe collega’s: Willemijn de Graaf,  Sara Yerli en Lisa van 

Duijn. Zij stellen zich verderop in deze nieuwsbrief aan u voor. 

De ouders van groep 3, 4 en 5 hebben bij deze nieuwsbrief een apart bericht 

gekregen met daarin de namen van de kinderen van hun klas. 

 

Even voorstellen 

Hallo! Ik ben Willemijn de Graaf, 22 jaar oud en zal vanaf 

komend schooljaar (2019/2020) werkzaam zijn op de 

Zevensprong. Ik kijk hier ontzettend naar uit! 

Even iets over mijzelf… Ik heb tot en met vorig jaar in 

Houten gewoond. Sinds een jaar ben ik woonachtig in 

Utrecht. Op dit moment werk ik nog op de Van Harte 

School. Naast het werken ben ik veel te vinden in de 

sporthal. Volleybal is mijn hobby. 

Daarnaast maak ik, wanneer het even kan, graag verre 

reizen samen met mijn tweelingzus. 

Het afgelopen half jaar heb ik de mogelijkheid gekregen 

om mijn stageperiode af te sluiten op Aruba. Ik heb daar 

onderzoek gedaan, mijn eindscriptie geschreven en les 

gegeven op een plaatselijke school. Het was voor mij 

een hele bijzondere en leerzame ervaring.  

Ik kijk met veel plezier uit naar het nieuwe schooljaar. Ik heb er zin in om met uw kind 

aan de slag te gaan en hem/haar beter te leren kennen. Als er nog vragen zijn, stel 

ze gerust.  



Dag allemaal, 

 

Dit jaar ben ik nieuw op De Zevensprong. Mijn naam is 

Sara Yerli. Ruim vier jaar geleden verhuisden wij naar 

het prachtige Houten. Een baan hier miste nog maar 

komend schooljaar kan ik eindelijk op de fiets naar mijn 

werk! De afgelopen jaren heb ik in verschillende 

bouwen gewerkt en heb ik een aantal jaar 

combinatiegroepen gedraaid. Op De Zevensprong 

mag ik lesgeven aan groep 5-6. Twee toffe leerjaren in 

één! Ik heb er enorm veel zin in en kijk er naar uit de 

kinderen en u te ontmoeten. Tot ziens op De 

Zevensprong! 

 

Mijn naam is Lisa, ik ben 26 jaar en ik woon in Utrecht. Na 

de zomervakantie zal ik een nieuw gezicht zijn op de 

Zevensprong in groep 4-5. 

Na een aantal jaar als invalleerkracht te hebben 

gewerkt, heb ik een mooie reis naar Australië en 

Zuidoost-Azië gemaakt. Prachtige natuur, vriendelijke 

mensen en veel toffe activiteiten maakten deze reis 

compleet! 

In mijn vrije tijd spreek ik graag af met vrienden. 

Daarnaast probeer ik 2 á 3 keer in de week te sporten. 

Kickboksen, skeeleren en tennissen vind ik het leukst. Ook 

hou ik veel van dagjes uit en stedentripjes. 

Ik heb ontzettend veel zin om aan de slag te gaan op de Zevensprong en ik kijk er 

naar uit om de kinderen en u te leren kennen! 

Voorlopig advies 

Dit schooljaar hebben we besloten de voorlopige adviezen voor het voortgezet 

onderwijs eerder te geven dan wij voorheen deden. Dit betekent dat leerlingen bij 

het laatste gesprek in groep 7 het voorlopig advies al krijgen. Een voorlopig advies 

komt grotendeels tot stand met de input van de leerkrachten die recent betrokken 

zijn geweest bij de leerlingen, de werkhouding van de leerling en de gegevens uit 

het leerlingvolgsysteem van groep 5 t/m 7. In overleg met leerkracht(en) en intern 

begeleider komen we tot een weloverwogen voorlopig advies. Door het advies 

eerder te geven kunt u zich al samen met uw zoon of dochter oriënteren op de 

diverse scholen voor voortgezet onderwijs. De definitieve adviezen volgen in groep 8 

en zullen in januari gegeven worden. Ook gesprekken over de keuze van de school 

vinden plaats in groep 8. 

 

 



Eco-schools  

Het zilveren certificaat is behaald! Dat betekent dat we een 

curriculum hebben geschreven waarin te lezen is wat we aan 

duurzaamheid in onze lessen natuur, techniek, geschiedenis en 

aardrijkskunde hebben en wat we daar nog aan toe willen 

voegen. De volgende stap is het aanvragen van de groene vlag, 

en daarmee zijn we officieel gecertificeerd eco-school!  

Van de overblijf 

Na de storm van 19 juni heeft een groepje leerlingen 

zich ontzettend ingespannen om alle afgevallen 

takken te verzamelen. Het werd een flinke berg. 

Bedankt allemaal! 

 

 

 

 

Bibliotheek  

Heeft u thuis nog boeken staan die niet worden gelezen? Wij zijn er dol op. In het 

bijzonder zijn we op zoek naar deze boeken: 

Fantasia: 11-13 

Waanzinnige boomhut: 2-8 

Tom Groot: Alles, behalve 4 en 7 

Leven van een loser: Alles, behalve 2, 4, 6 en 8 

Dagboek van een muts: Alles, behalve 1-3 

Voetbalseries van Gerard Van Gemert: Alles 

Broederband: Alles 

Warrior Cats: Alles 

Mzzl meiden: Alles 

Informatieve boeken 

Prentenboeken 

Gemakkelijk te lezen Engelse boeken. Van di-vr zijn wij aan het begin van de 

ochtend in de bieb om boeken aan te nemen, ook voor andere titels. Alvast 

bedankt! 

 

 

 



  

Leerlingraad 

In de vorige nieuwsbrief heeft u gelezen 

dat de leerlingraad mocht meedenken 

over een nieuw speeltoestel. Ze hebben er 

4 uitgezocht en vervolgens elk kind op De 

Zevensprong een stem laten uitbrengen 

op hun favoriete toestel. En deze is het 

geworden. Na de zomervakantie wordt hij 

geplaatst. 

Belangrijke data 

2 juli Facultatieve oudergesprekken 

Groep 7 voorlopig adviesgesprek 

4 juli Wenmiddag groep 1-7 

Groep 8 middag vrij 

8 juli Rapport mee 

15 juli Musical groep 8 

Wenmiddag groep 3 

16 juli Afscheidsfeest groep 8 

17 juli Laatste werkdag Bianca 

18 juli 11:55 u groep 8 uitzwaaien 

Laatste werkdag Vera 

19 juli Groep 1-8 12:00 uit  

Laatste werkdag Jacqueline, Alexia, Pol 

20 juli – 1 september zomervakantie 

 

Ingezonden post  

Als bijlage vindt u de zomernieuwsbrief van KS Fectio. 

Kidskerk Houten! 

Een nieuw initiatief voor kinderen in de leeftijd van circa 3 tot 10 jaar. 

Op zondag 7 juli a.s. is er weer kidskerk: een kerkdienst speciaal voor kinderen buiten 

de reguliere vieringen om. De kerk (aan de Loerikseweg 12) is dan even helemaal 

van de kinderen. Tijdens de dienst staat er een Bijbelverhaal centraal en is er ruimte 

voor vragen en natuurlijk ook om te knutselen. Deze 

kidskerk begint om 9.30 en is om 10.30 weer 

afgelopen. Ook ouders/grootouders zijn van harte 

welkom om mee te komen. 

Het thema dit keer is “De toren van Babel”. 

Kom je ook? Voor vragen kun je contact opnemen 

met pastor Meike Hettinga (mhettinga@pj23.nl) 

 


