
 

 

 

 

 

Nascholing 

Tijdens de studiedag op 18 september zijn we met het team bezig geweest met de 

invulling van extra zorg aan kinderen. Wat is meer- of hoogbegaafdheid, hoe ga je 

daarmee om en wat bied je deze kinderen aan? Hoe ga je om met kinderen die 

meer begeleiding nodig hebben? Hoe breng je de onderwijsbehoeften van alle 

kinderen in kaart en organiseer je instructiemomenten? Het was een zinvolle en 

praktische dag die zeker nog een vervolg gaat krijgen.  

In november volgen we met een team een training over hoogbegaafdheid. Maar 

ook individueel doen we aan scholing. De stand tot nu toe: juf Samantha doet de 

opleiding tot daltonleerkracht, juf Bianca en juf Jacqueline gaan naar een 

inspiratiedag op de kleuteruniversiteit, juf Corine doet een cursus specialist 

hoogbegaafdheid, juf Marjolein doet de opleiding kindercoach, juf Lisette gaat de 

trainingen pestcoördinator en kanjercoördinator volgen, juf Marloes en juf Ghislaine 

gaan op herhaling voor de kanjertraining, meester Peter, juf Anca en juf Marlies 

gaan naar Daltondagen en juf Marian doet de opleiding schoolleider vakbekwaam. 

Alle bhv’ers gaan natuurlijk op herhaling. Leren is leuk, persoonlijke en professionele 

groei is belangrijk. Voor ons en voor onze leerlingen. 

Staking 

Op donderdag 5 oktober is de school gesloten vanwege de 

landelijke staking. Wij willen goed onderwijs voor alle kinderen, 

echter er melden zich weinig studenten aan bij de pabo’s; het 

ziekteverzuim is hoog en groeit; het lerarentekort groeit en de 

leerkrachten raken op! Daarom willen wij een eerlijk salaris maar 

vooral: een investering in het onderwijs voor minder werkdruk. 

Opvang voor uw kind(eren) is mogelijk bij onderstaande 

organisaties, zolang zij ruimte hebben. Meld u daarom wel tijdig 

aan. Informatie hierover is te vinden op de websites van 

onderstaande organisaties voor bso. :   

De Notendop 030-6355160 De Beun 030-6380768    

 

Kind &Co 030-6390148                        

 

Kindergarden 030-3039746  

 

Kids Lodge 030-6361062  

 

Het Zonnetje 030-6340056  

 

Partou 030-6052346  
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Jumbo actie 

Vanaf woensdag 4 oktober kunt u bij Jumbo gaan sparen voor onze school. Bij elke 

besteding van €10, ontvangt u een schoolpunt. Deze schoolpunten kunt u 

toekennen aan een school van uw keuze. Wij willen u natuurlijk vragen ze aan onze 

school te geven. Van de punten die we ophalen kunnen wij namelijk extra leer- en 

spelmaterialen voor de kinderen aanschaffen. Op de website 

www.jumbosparenvoorjeschool.nl kunt u onze school opzoeken en zien wat onze 

spaardoelen zijn. Op deze site kunt u de schoolpunten ook direct aan onze school 

toekennen. Daarnaast kunt u de punten ook scannen met de Jumbo Sparen voor je 

School app. Deze app is beschikbaar voor zowel IOS- als Android telefoons en is te 

downloaden in de App Store of Google Play Store. Met de Jumbo Sparen voor je 

School app kunnen de schoolpunten heel makkelijk en snel gescand en geactiveerd 

worden. Ten slotte kunt u uw gespaarde punten ook inleveren bij ons op school. Bij 

de ingang staat een dropbox waar u ze in achter kunnen laten. We willen u bij 

voorbaat danken voor het meesparen voor onze school. 

 

Kinderboekenweek 

Op woensdag 4 oktober openen wij de Kinderboekenweek 

met als thema ‘Griezelig eng’. Tot de herfstvakantie werken 

we met de kinderen aan dit thema. Op vrijdag de 13e 

sluiten we af met de officiële opening van de 

schoolbibliotheek en de boekenmarkt. U heeft daarvoor al 

een uitnodiging ontvangen via Social Schools. Kinderen 

voor kinderen heeft weer een bijpassend lied (met dansje) 

gemaakt: gruwelijk eng, goed te vinden op internet. In de bibliotheek van Houten is 

het 4 oktober griezeldag, van 10.15 tot 17.15 uur. 

Koopt u voor uw kind een boek tijdens de kinderboekenweek in één van de 

boekenwinkels in Houten, dan kunt u daar uw kassabon achterlaten; een 

percentage van het aankoopbedrag wordt namelijk beschikbaar gesteld aan 

school en daar kunnen we dan weer mooie boeken voor kopen. 

 

Ouders gezocht eco-schools 

In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat we eco-school 

willen worden. Wij zijn nog steeds op zoek naar ouders die affiniteit 

met dit onderwerp hebben en ons ecoteam willen helpen. Tot nu toe 

heeft één ouder zich aangemeld. Heeft u ook zin om mee te 

denken? Meld je bij Marian! 

 

 

 

 



HAPS 

   

Op 9, 10 en 11 oktober gaat groep 8 op HAPS-kamp. HAPS staat voor Het 

Apeldoorns Prehistorisch Spel. Diep in de bossen rond Apeldoorn ligt een 

prehistorisch dorp uit de ijzertijd. Een oase van eenvoudig leven die voor  

basisschoolkinderen alléén toegankelijk is door ‘een tijdreis te maken naar 500 voor 

Chr.’ Het Haps is opgezet als een educatief project waarbij de ontwikkeling van de 

mens en zijn invloed op de omgeving als uitgangspunt gebruikt wordt. In het leven in 

die tijd is intensief samenwerken, vindingrijkheid, doorzettingsvermogen en de 

nodige lef van het grootste belang. Het zijn deze elementen die deze tijdreis tot een 

onvergetelijke ervaring maken. Na afloop zullen de deelnemers verder door het 

leven gaan als Hapsburgers. Zij hebben ervaren dat, wie een toekomst wil hebben 

moet zijn verleden kennen. Het verblijf in het prehistorisch dorp is zowel een avontuur 

als een confrontatie met het ontbreken van hedendaagse “gemakken”. Koken 

boven open vuren, ’s avonds verlichting door olielampen en gezelligheid van het 

kampvuur. Juist het aangewezen zijn op de meest elementaire levensvoorwaarden 

vormt de rijkdom van een verblijf in deze prehistorisch setting. Zelf brood kneden, 

broodoven stoken, soep bereiden, het stoken van de nodige vuren (inclusief 

houthakken) en het verzorgen van de dieren zijn de activiteiten waarmee men een 

groot gedeelte van de dag mee doorbrengt. We wensen groep 8 veel plezier toe! 

Groep 7 wordt tijdens het HAPSkamp weer even één groep en gaat met juf Corine 

aan de slag. Juf Dian van Wijk komt in groep 6. In groep 5 komt er op woensdag juf 

Janne Verlienden. 

 

Ouderavond Kanjertraining 

Op dinsdag 14 november van 19.30 – 21.30 u is er 

een ouderavond die in zijn geheel zal gaan over 

de Kanjertraining. U bent van harte welkom. De 

avond wordt gepresenteerd door een trainer van 

de Kanjertraining. Tijdens deze avond worden de 

basisthema's van de Kanjertraining uitgelegd. Wat 

gebeurt er nou in de groep van uw kind(eren), hoe 

zit het met de kleuren petjes, hoe lees je de posters 

die overal in school hangen? U krijgt er allemaal 

antwoord op, dus zet hem in de agenda.  

 

 



Ouder gezocht voor de GMR (gemeenschappelijk medezeggenschapsraad) 

Dit jaar is KS Fectio van start gegaan met GMR 2.0, wat betekent dat er 6 ouders en 6 

personeelsleden samen een afvaardiging vormen van de 12 scholen van Fectio. 

Hiervoor is een een bezettingsschema gemaakt, dat tevens een waarborg is van 

kennis en ervaring. Elk jaar treden er 4 leden af. De zittingsduur is 3 jaar. Als er een 

personeelslid aftreedt, wordt hij vervangen door een ouder en omgekeerd. Er is een 

glijdende schaal, zodat de GMR niet steeds in zijn geheel vervangen wordt. 

Voor de Zevensprong betekent dit dat er voor de komende 2 jaar een ouder zitting 

mag nemen in de GMR. Deze ouder hoeft geen deel uit te maken van de MR. 

De GMR  vergadert circa 7 keer per schooljaar. Dit jaar zijn de data 15 november en 

14 december. De vergaderingen vinden plaats op de Vlinder.  

Wilt u De Zevensprong vertegenwoordigen in de GMR? U kunt zich melden bij Marian 

via directie7sprong@ksfectio.nl.  Als er meerdere kandidaten zijn zullen er 

verkiezingen worden gehouden. Maar laat u daardoor niet weerhouden! 
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