
 

 

Wat is er de afgelopen periode gebeurd? 

In groep Oranje wordt hard gewerkt aan het thema vervoer. 

Eerst is er een woord web gemaakt over welke 

vervoersmiddelen er zijn. De kinderen zijn als rekenles in en uit 

de trein gestapt en hebben daarbij geteld hoeveel kinderen 

er in de trein zaten of uit de trein gingen. Er is heerlijk buiten 

gespeeld met de fietsen, karren en verkeersborden. Natuurlijk 

zijn er weer vragen bedacht waar we graag antwoord op 

willen hebben. Hoogtepunt was wel dat er een echte 

brandweerauto langs kwam! En dat op de verjaardag van 

juf Bianca! Tussendoor stond er ook nog een koffer in de klas. 

Maar van wie? De kinderen zijn op ontdekking uit 

gegaan.We hebben een speldenkussen en meetlint 

bekeken, een zak met blokjes en foto’s van kerken en een 

weckpot met pitten ontdekt. En toen kwam de gastdocent van wie de koffer is: 

Micky had per ongeluk de koffer van zijn opa en oma, in de speeltuin aan De 

Scherpencamp laten staan. Hij heeft verteld over de voorwerpen en over zijn opa en 

oma. 

Groep 3 heeft tennisles gehad van Balten, de vader van Marijn. Dit in 

het kader van talenten ontdekken. Het is een sportieve tijd want er 

komt een voetbaltoernooi aan (14 maart) en een korfbaltoernooi (op 4 

april). Het rekenen gaat ook spelenderwijs: met sjoelbakken en darten 

meerdere getallen  bij elkaar optellen, lastig hoor! 

In groep 4 is heerlijk getimmerd. Danny had voor de vakantie twee 

leuke figuurtjes gemaakt van hout en wilde dit graag samen met de 

klas maken. Vol trots kwam hij op school met voor ieder kind netjes alle 

onderdelen per beestje in een zakje. De juf hoefde alleen de hamers te regelen. De 

kinderen hebben verschillende voorjaarsbloemen gevouwen zo zien de ramen er 

ook weer gezellig uit. De groep heeft tafelbingo 

gespeeld. Iedereen mocht op een bingokaart 

uitkomsten schrijven van de tafels van 2, 3, 4 en 5. 

De juf noemde een som, de kinderen streepten het 

antwoord weg op hun kaart. Bij een goede bingo 

mocht de winnaar een prijsje uitzoeken. Bij een valse 

bingo mocht er een mop verteld worden of werd er 

een liedje gezongen.  De kinderen hadden een 
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hoop plezier! Zelf het werk nakijken, kunnen de kinderen van groep 4 steeds beter. 

Achterin de klas staat een nakijktafel met antwoordenboekjes en er hangt een 

handelingswijzer. Ze zijn begonnen met het nakijken van rekenen, lezen en het 

oefendictee van spelling.  Wanneer er meer dan 3 foutjes gemaakt worden of 

wanneer ze niet snappen wat er fout is gegaan, leggen de kinderen hun schrift in de 

hulpbak. De leerkracht bespreekt het werk met deze kinderen. We zien dat ze meer 

inzicht krijgen in het gemaakte werk. 

In groep 5 hebben de jongens het volleybaltoernooi gewonnen, wat een prestatie! 

Er zijn al twee musici langsgekomen: een fluitiste en een violist. Binnenkort komt er 

nog één. Er is een nieuwe leerling in groep 5 gestart, hij heet Benjamin. We wensen 

hem een fijne tijd toe op De Zevensprong. 

In groep 6-7 is er gereflecteerd. Het nadenken over 

of benoemen van wat er goed ging en wat kan er 

beter, is een vaardigheid die je kunt leren. Het 

vervolgens omzetten in een doel kan nog best lastig 

zijn.  Met behulp van verschillende soorten kaarten 

kunnen de meeste kinderen het echt heel goed! 

Beide teams van groep 7 hebben een prijs prijs op 

mogen halen tijdens het schoolvolleybaltoernooi. 

 Groep 7-8 is naar een voorstelling geweest in 

theater aan De Slinger. Deze voorstelling was 

gebaseerd op bewegingen tijdens een 

voetbalwedstrijd.  

 

 

 

Flexgroep 

Voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben is 

juf Lisanne gestart met de Flexgroep. Elke week 

komt de Flexgroep bij elkaar om thematisch te 

werken aan door henzelf gestelde doelen. De onderbouwgroep werkt aan het 

thema Eten of gegeten worden, de bovenbouw aan het Project Moendoes. 

 

Vastenactie, Palmpasen en Pasen 

Vastenactie 

De vastenactie staat dit jaar in het teken van Zambia in Afrika. 

De kinderen zullen kennismaken met het dagelijks leven in Zambia. We zijn gestart op 

maandag 12 maart. Op vrijdag  16 maart sluiten we af met de sponsorloop.  Hiervoor 

hebben de kinderen afgelopen donderdag hun inschrijfformulier gekregen om 

sponsoren te zoeken. Laat uw kind sponsors zoeken bij bekenden. In tegenstelling tot 

http://www.vastenaktie.nl/


eerdere berichtgeving, gaat de gehele opbrengst van de sponsorloop naar het 

goede doel. Wij zouden het leuk vinden als de kinderen aangemoedigd worden. 

Kom gezellig kijken. Graag het verzoek om zo min mogelijk met de fiets te komen, 

zodat het schoolplein goed leeg is voor de lopers. Mocht het niet anders zijn, graag 

de fiets in de rekken parkeren en niet aan de kant van de klaslokalen. Hierbij het 

hardloopschema: 

Groep Tijd Route Aanmoedigen 

Groep 1 / 2 

Groep 3 

 

 

10.55-11.05 Rondje om het 

schommelveldje en 

over het plein. 

Groep 4 

Groep 5 

 

Groep 4 

Groep 5 

 

 

11.10-11.25 Rondje om de school. Groep 6/7  

Groep 7/8 

 

Groep 6/7  

Groep 7/8 

 

11.30-11.45 Rondje om de school. Groep 4 

Groep 5 

 

In de klas staat een spaarpot. Hierin kunnen de kinderen geld doen. Dit kunnen ze 

verzamelen bij familie en bekenden door het doen van klusjes. 

Palmpasen 

Op vrijdag 23 maart vieren we Palmpasen op de Zevensprong. 

Groep oranje: 

Donderdag 15 maart ligt er rood lint klaar op school om de palmpasenstok te 

omwikkelen. Voor een stok zijn drie stroken voldoende. 

We vragen de kinderen op maandag 19 maart een Palmpaasstok (voorzien van 

naam) mee naar school te nemen die omwikkeld is met crêpepapier. Het is fijn als 

de stok niet te groot is en aan de bovenkant is voorzien van een scherpe punt. 

Gedurende de week wordt er in de klas verder aan de versiering van de stok 

gewerkt. 

Van oudsher is het de traditie om de Palmpaasstok aan iemand weg te geven. Op 

vrijdag 23 maart gaan we deze stokken geven aan iemand die u in het zonnetje wil 

zetten. Bijvoorbeeld een opa, oma, buurvrouw etc. Dit gebeurt tijdens een korte 

bijeenkomst in de speelzaal. De kleuters mogen allemaal één gast uitnodigen om op 

school te komen, vergezeld door papa of mama. (i.v.m. de beschikbare ruimte per 

kind dus niet meer dan 2 personen) Hiervoor krijgen de kinderen een aparte 

uitnodiging mee. 

Op vrijdag 23 maart verwelkomen we de gasten om 9:00 uur. 

Groepen 3 t/m 8: 

In de groepen 3 t/m 8 maken de kinderen een kaart. 

Daarom willen we u vragen om op de kaart, die uw kind op vrijdag 16 maart mee 



naar huis neemt een adres te schrijven en een postzegel te plakken. Een adres van 

iemand die wel een “opstekertje” kan gebruiken. De kaart moet uiterlijk 23 maart 

weer terug op school zijn Deze kaarten worden versierd en gezamenlijk gepost op 

vrijdag 23 maart. 

Paasviering  

Donderdag 29 maart vieren wij Pasen op de Zevensprong. Deze dag heeft een 

normaal rooster. 

Dit jaar hebben we gekozen voor een gezamenlijk ontbijt in de groep. Wij willen u 

vragen een bijdrage te leveren aan het Paasontbijt. Hiervoor zullen op vrijdag 23 

maart intekenlijsten opgehangen worden bij de klas van uw kind (eren). 

De kinderen deze dag gewoon hun tussendoortje mee voor in de kleine pauze. 

Verder komt pastor Maaike Hettinga het Paasverhaal vertellen. 

Verder doen de kinderen klassen doorbrekend een Paasloopspel. 

 

Supporter van schoon 

Op woensdag 21 maart zijn alle leerlingen van De Zevensprong supporter van 

schoon. We trekken veiligheidshesjes en handschoenen aan en gaan de hele buurt 

rondom de school ‘opschonen’. In een schone omgeving voel je je gelukkiger en 

veiliger. En natuurlijk is schoon 

beter voor het milieu. Als eco-

school-in-wording doen we 

graag mee met deze actie.  



Daltondag Op woensdag 28 maart is onze 

jaarlijkse Dalton open dag. U bent van harte 

welkom! Om  8.30 uur is de opening. Vanaf 9 

uur kunt u meekijken in de groepen voor oa 

Kanjerlessen. Ook worden er rondleidingen 

gegeven voor nieuwe ouders om 9.30 en 

10.30 uur. Er draait een Daltonfilm die door 

kinderen van onze school is gemaakt en in de 

speelzaal kunt u de daltonmarkt bezoeken 

waar kinderen uit alle groepen een 

toelichting geven op de daltonpijlers. We 

hopen dat u komt, u bent van harte welkom! 

 

 

 

 

 

 

Enquête Social Schools 

Uit de enquête die we tijdens de rapportgesprekken door  u hebben laten invullen 

blijkt dat u over het algemeen tevreden bent over de app. U geeft aan liever meer 

dan minder berichten te willen ontvangen. Wat beter kan is het inschrijven voor de 

rapportgesprekken; helaas is het technisch nog niet mogelijk om via de app in te 

tekenen. We geven uw feedback door aan Social Schools zodat zijn hun app 

kunnen verbeteren. We hebben ook als feedback gekregen dat het fijn zou zijn dat 

u eerder weet wanneer het moment van intekenen voor de oudergesprekken online 

gaat, dit nemen we komende schooljaar mee in onze jaarplanning. Iedereen die de 

vragen heeft beantwoord: bedankt! Mocht u ergens tegenaan lopen, of er werkt 

iets niet goed – mail dan naar bianca.vanlamoen@7spronghouten.nl . 

Parnassys 

Sinds dit schooljaar hebben we een deel van Parnassys voor u open gezet; u kunt 

zelf uw naam/adres/woonplaats/medische gegevens aanpassen. Mocht u een 

wijziging hebben, kunt u dat zelf aangeven. Deze wijziging wordt binnen 5 

werkdagen door Nathalie verwerkt. Vanaf komende maandag staan ook de 

absentiegegevens van uw kind(eren) open. Deze wordt door de leerkracht beheerd, 

u kunt alleen meekijken.  
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Belangrijke data 

14 maart Staking, school gesloten 

16 maart Sponsorloop 

21 maart Opschoondag 

Stemlokaal in school 

Voetbaltoernooi  

23 maart Palmpasen 

28 maart  Dalton open dag 

29 maart  Paasontbijt en –viering 

30 maart t/m 2 april Pasen  

3 april Studiedag groep 1 t/m 4 

4 april korfbaltoernooi 

11 april Schoolvoetbal finale 

20 april koningsspelen 

23 april t/m 6 mei meivakantie 

 

 

 

 

 

 


