
 

Wat is er de afgelopen weken gebeurd op school ? 

In alle groepen is gewerkt over het thema van de kinderboekenweek “En toen en toen en 

toen”. De opening van de kinderboekeweek was spectaculair want er kwam een echt 

Romein langs, met voor elke groep een cadeau: een boek! Elke groep had een eigen tijdvak 

gekozen. Zo werkte groep 1-2 over ridders. Groep 2-3 werkte over dino’s. Groep 4 over 

Egypte. Groep 5-6 over de prehistorie. Groep 6-7 over de toekomst en groep 8 over de 

Tweede Wereldoorlog. In alle groepen waren boeken, opdrachten, liedjes, dansjes, 

gedichten en knutselopdrachten in het thema. Ook werd er door de grote kinderen 

voorgelezen aan de jongere kinderen. Op vrijdag 9 oktober traden alle groepen voor elkaar 

op in de hal. Om u zoveel mogelijk mee te laten genieten zijn er veel foto’s en filmpjes op 

social schools gezet. Op dit moment wordt er nog steeds aan dit heerlijke thema gewerkt in 

de groepen. 

Groep 1-2 knutselde zelf een ridderkasteel 

in elkaar! Hij is na de feestelijke opening in 

gebruik genomen. 

 

 

 

Groep 2-3 had genoeg  

spullen over dino’s. Ze 

maakten dino-eieren van 

papier-maché. 

 

 

 

 

Groep 4 ‘walked like an Egyptian’ 

en las voor aan groep 1-2. 

 

 

 

Nieuwsbrief nr. 3 

14 oktober 2020 



Groep 5-6 maakte prehistorische 

kunst met natuurlijke middelen. En er 

was de uitreiking van de zilveren en 

gouden griffel en penseel. 

 

 

In groep 6-7 deed Irene mee 

aan de voorleeswedstrijd. 

In groep 8 konden sommige 

kinderen niet stoppen met het 

tekenen van tanks. 

 

Hemel en aarde 

Onze lessen levensbeschouwing gaan de komende weken over het onderwerp Boom. 

Bomen zijn fantastisch om in te klimmen of onder te schuilen. Bijna iedereen heeft wel 

herinneringen aan een boom waar je heerlijk kon spelen. Bomen zijn indrukwekkend en 

uitnodigend. Het is niet voor niets dat er zoveel verhalen en rituelen zijn waarin bomen een 

belangrijke plek hebben. In onze lessen ontdekken we dat met kinderen. 

Er is een heel bekend plaatje van een boom in een cirkel, 

waarbij de takken uitwaaieren tot de bovenste rand en de 

takken uitlopen naar beneden. Er zijn tekeningen en 

hangertjes van. Het wordt de levensboom genoemd, een 

symbool voor het leven zelf. De boom verbindt de hemel met 

de aarde, de lucht met de grond. Het is een beeld van 

verbinding en groei.  

Bomen geven zuurstof, vruchten en noten – veel om 

dankbaar voor te zijn. Er is een Joods feest, Toe Bisjvat, dat 

bekend staat als een nieuwjaarsfeest voor bomen. Mensen 

bedanken de bomen voor het leven dat ze geven. In de 

Japanse cultuur is de bloesem van de kersenboom een thema dat vaak terugkomt. De 

kersenbloesem bloeit prachtig, maar heel kort. Het staat symbool voor de pracht en 

kwetsbaarheid van het leven. Het Japanse kersenbloesemfeest heet Hamani matsuri. 

Bomen zijn een bron van en een plek voor wijsheid. Het verhaal dat daarvan voor ons 

misschien het bekendste voorbeeld geeft, is het verhaal uit Genesis waarin Adam en Eva een 

appel van de Boom van Goed en Kwaad eten. Het verhaal is op veel manieren uitgelegd, 

maar los daarvan is het goed na te voelen waarom het beeld van zo’n monumentale, rijzige, 

oude boom het symbool geworden is van wijsheid. Zo mediteerde de Boeddha volgens de 

overlevering 49 dagen en nachten onder het rijke bladerdak van een bodhiboom, voordat 

hij verlichting bereikte. In een oud Canadees verhaal vertellen Indianen elkaar dat bomen en 

mensen elkaar vroeger konden verstaan en hun kennis van de wereld met elkaar deelden. 

Het duurt nog even, maar over een paar weken bereiden we ons alweer voor op Kerst. De 

boom in school brengt altijd warmte, gezelligheid en verbondenheid met zich mee en dat is 

elk jaar weer een feest.Zo hopen we de komende weken weer op inspirerende levenslessen! 



Daltonpijler samenwerken 

In de periode van herfst tot kerst lichten we in de groepen 

de pijler samenwerken uit. Wat zegt de daltonvereniging 

daar zelf eigenlijk over? Een daltonschool is een 

leeromgeving waar leerlingen en leerkrachten iets van en 

met elkaar leren. Doordat leerlingen samen met 

leerkrachten en medeleerlingen aan hun leertaken werken, 

leren zij met elkaar om te gaan en leren zij dat zij elkaar 

kunnen helpen. Het verwerven van kennis en vaardigheden 

in samenwerking met anderen kan het leren 

vergemakkelijken. Leerlingen leren dat er verschillen bestaan tussen mensen. Ze leren naar 

elkaar te luisteren en respect te hebben voor elkaar. Als leerlingen met elkaar samenwerken, 

ontwikkelen ze sociale vaardigheden en leren ze reflecteren op de manier waarop ze leren, 

zoals het beoordelen van een eigen inbreng en die van een medeleerlingen, het aangaan 

van de dialoog, het leren omgaan met teleurstellingen en het ervaren van een 

meeropbrengst uit de samenwerking. Het uiteindelijke doel is democratisch burgerschap. Een 

daltonschool is een oefenplek voor democratisering en socialisering.  

Dag van de leerkracht 

Op 5 oktober was het de dag van de leerkracht. We werden 

door de oudervereniging verrast  met een mandje vol zakjes 

bloemenzaad en een heel lief kaartje. Bedankt!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Filmen 

Wij zijn een opleidingsschool; op dit moment hebben we 5 studenten van de 

Marnixacademie rondlopen. De studenten krijgen opdrachten vanuit hun opleiding. Soms 

worden er opnames gemaakt om de student te coachen, het gaat hier alleen om 

leerkrachtgedrag.  

De opnames worden in een veilige omgeving opgeslagen en alleen in het team of op de 

Marnix besproken. De beelden worden daarna verwijderd. Leerkrachten filmen zichzelf ook 

en bekijken de beelden met een didactisch coach, om van te leren. Ook deze beelden 

worden daarna verwijderd. 

Gezocht: TSO-coördinator 

We zijn nog steeds 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.  

mailto:marian.dehaan@7spronghouten.nl


Kalender 

17 t/m 25 oktober Herfstvakantie 

5 november Studiedag groep 1 t/m 4 

11 november Facultatieve oudergesprekken 

12, 19, 26 november Ateliers 

9 t/m 22 november Tevredenheidsonderzoek 

 

Fietspad 

Als u na de vakantie uw kind naar school brengt, wilt u dan rekening houden met de andere 

gebruikers van het fietspad? We zien regelmatig bijna-ongelukken en dat is niet nodig.  

 Fijne herfstvakantie! 

We zetten wat tips op een rij om er een leuke vakantie van te maken: 

- Maak van je huis een hotel of bioscoop.  

Tover je huis om tot een filmzaal of 5-sterren hotel. Neem het niet te letterlijk door de deur 

voor iedereen open te zetten, maar zorg ervoor dat je huisgenoten helemaal in de watten 

worden gelegd. Begin de dag met een luxe ontbijtbuffet, gewoon op de eettafel. Leg een 

matras voor de televisie in de woonkamer en bouw er met lakens een hut omheen voor de 

ultieme bioscoopervaring. Paar leuke lichtsnoertjes erin, wat lekkere snacks en je favoriete 

film erbij en je bent al een heel eind. Sluit de dag af met een uitgebreid diner dat je zelf 

maakt of dat je thuis laat bezorgen. Succes gegarandeerd! 

- Ga naar het bos of het strand. Een frisse neus halen is gezond en een flinke wandeling op z'n 

tijd is goed voor lijf en geest. Vermijd drukke plekken en hou je altijd aan de 1,5 meter 

afstand, daar is in principe ieder bos of strand groot genoeg voor. Omdat de horeca dicht is, 

is het wel slim om een rugzak met lekkere tussendoortjes mee te nemen. Een thermoskan met 

warme chocomelk of koffie of een paar flesjes water en wat bakjes gevuld met fruit en noten 

bijvoorbeeld. 

- Maak een herfsttafel of bloemstuk. Terug van je wandeling? Hopelijk heb je wat leuke 

schelpjes, kastanjes of mooie blaadjes meegenomen. Niet te veel natuurlijk, voor je een boze 

boswachter achter je aan hebt. Met de strand- of bosattributen kun je hele leuke dingen 

doen. Maak bijvoorbeeld een ouderwetse herfsttafel met kastanjepoppetjes of een ketting 

van schelpjes. Ook leuk: een modern herfststuk maken op een mooie schaal. 

- Organiseer een spelletjestoernooi. Kwartetten, Zeg geen ja zeg geen nee, Weerwolven, De 

toren van Pisa, haal alle leuke spelletjes uit de kast. Of bedenk zelf een spel! 

- Bak het moeilijkste recept dat er is. Trek gerust een hele dag uit voor de dertiglagentaart, 

stapels macarons of spekkoek. Met ingrediënten halen, oven- en afkoeltijd ben je zo twee 

dagen verder voor je je perfecte baksel klaar hebt. Recepten maken is begrijpend lezen! 

- Haal het licht in huis. Waarom wachten tot  kerst? Nu al genieten van lichtsnoeren en 

kaarsjes lekker warm gezellig! 

- Maak (alvast) zelf een adventskalender 

Maak je eigen adventskalender. Hoe leuk is het om zelf 24 (of 31) cadeautjes uit te zoeken en 

ze op een originele manier te verpakken voor iemand die je lief is. Je kan met een vriend of 

vriendin afspreken dat jullie een kalender voor elkaar maken. Als het december (of oktober, 

of november) is, spreek je iedere dag een tijdstip af 

waarop je met elkaar videobelt en tegelijk een 

cadeautje openmaakt. Het hoeft niet duur te zijn: van 

zijn of haar favoriete theesmaak tot een paar sokken, 

spreek een budget af en maak het zo gek als je zelf 

wilt.  

- Lees een boek of laat je voorlezen. Lekker op de 

bank onder een dekentje luisteren naar een mooi 

verhaal – heerlijk! 

Wat je ook doet, geniet ervan en rust lekker uit. We 

zien jullie weer op 26 oktober!  

https://www.ad.nl/brabant/verzameldrift-in-het-bos-iets-meenemen-prima-maar-geen-emmers-vol~a2ad1eff/

