
 

 

Wat is er de afgelopen periode gebeurd? 

Groep Oranje is gestart met het thema emoties: boos, blij, 

bang en verdrietig. Dat kennen we allemaal, maar hoe ziet 

het eruit bij jezelf, de ander en hoe ga je ermee om? Nu 

werken de kinderen aan Alles voor een pannenkoek; hierbij 

leren de kinderen oa dat in een pannenkoek graan zit 

waar het meel van gemaakt wordt. In de klas zijn 

pannenkoeken gebakken én opgegeten in het 

Pannenkoekenrestaurant in de poppenhoek. We gaan 28 

september op excursie naar de molen van Werkhoven. 

Dan kunnen we echt zien hoe het graan gemalen wordt.  

In groep 3-4 is het  best even 

wennen om weer naar school te gaan. Er worden momenten 

ingebouwd om nog even lekker te kunnen spelen. Groep 3 is 

druk bezig met leren lezen. Het woordje ‘ik’ kennen we en nu 

zijn we bezig met ‘kim’. Met rekenen oefenen we met turven 

van aantallen. Groep 4 leert om te schrijven in hun taalschrift. 

Dat is lastig, maar het lukt steeds beter. De begrijpend lezen 

lessen hebben steeds een actueel onderwerp. Nu gaat het over Maarten van der 

Weijden die de Elfstedentocht gezwommen heeft. Deze tekst hebben we gelezen en 

daar vragen over beantwoord. Ook doen we aan vorming van de groep 3-4. Tijdens 

de vertelkring en Kanjerlessen doen we vele opdrachten zodat we elkaar goed leren 

kennen.  

Groep 5 is naar Theater aan de Slinger geweest voor de 

voorstelling "Hoeveel zou de wereld wegen?" . Ze zijn er 

met de fiets naar toe gegaan en het was volgens de  

meeste kinderen heel erg leuk. Helaas zal juf Corine voor 

een langere periode afwezig zijn. We zijn druk bezig met 

het vinden van een invaller. We missen haar enorm en 

wensen haar veel beterschap! 

Groep 6 heeft niet gerekend in het rekenschrift. De 

kinderen hebben geleerd wat breuken zijn aan de hand 

van een pannenkoek. Ze deden hun uiterste best om hun 

pannenkoek in 8 stukken te verdelen en 1/4 op te eten. 

Ook hebben ze ontdekt dat sommige breuken even groot 

zijn. Volgens de kinderen was dit een leuke én lekkere les! 
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Deze week is het even gezond doen want de groep doet 

mee aan De Week van de Pauzehap. Maandag is groep 

6 ook naar het theater geweest voor de voorstelling Hoe 

zwaar is de wereld. 

Groep 7 krijgt 6 circuslessen. De hele groep is aan het 

jongleren, balanceren en nog veel meer. Dat zal een  

mooie voorstelling opleveren over een poosje! 

Groep 8 leert meer over het gebruik van plastic en hoe we daar 

beter mee om kunnen gaan. Ze hebben zelf bioplastic gemaakt en 

zien we daar, als het goed is,  het resultaat van. Er zijn nog meer 

proefjes gedaan rondom het thema: Plastic soep = Linke soep. 

 

 

Informatieavond 

U bent van harte welkom op onze informatieavond. Dit jaar hebben we het anders 

ingedeeld.  

ronde 1 19:00 - 19:45 uur groep 1-2, groep 5 en groep 7 

ronde 2 20:00 - 20:45 uur groep 3-4, groep 6 en groep 8 

 

Misschien bent u niet in de gelegenheid om de avond bij te wonen; u kunt de 

powerpoint dan bij de leerkracht van uw kind opvragen. Tot vanavond 

 

 

Kinderboekenweek 2018 

Van 3 t/m 12 oktober is het Kinderboekenweek. Thema dit jaar is “kom erbij”, het 

gaat over vriendschap. We beginnen de opening met het liedje en dansje van 

Kinderen voor kinderen, en we sluiten de 12e af met een kinderboekenmarkt van 

11.00 tot 11.45 uur. En daar tussenin gebeurt van alles: leesbingo, voorleeswedstrijd, 

gastvoorlezers, knutselen – u hoort het van uw kind. 

 



Kinderpostzegels  

Vanaf woensdag 26 september t/m 3 oktober 2018 is 

het weer zover: de Kinderpostzegelactie. Ruim 

160.000 kinderen gaan dit jaar langs de deuren. Hun 

missie: 400.000 kinderen helpen aan een goed thuis. 

Voor kinderen, door kinderen, dat is het motto van 

de Kinderpostzegelactie. Elk jaar zetten duizenden 

kinderen zich in zodat andere kinderen het beter 

krijgen. Ze gaan langs de deuren om postzegels en 

andere leuke producten te verkopen. En dat al 

generaties lang. De Kinderpostzegelactie wordt sinds 

1948 gehouden en is uniek in de wereld. Daar mogen we best trots op zijn. 

Scholen kunnen dit jaar voor het eerst kiezen om een deel van de opbrengst te 

besteden aan een project bij hun in de buurt. Wij hebben gekozen voor Stichting 

Just in time 4 heroes. In een volgende nieuwsbrief vertellen we hier meer over. 

Nascholen  

Kinderen gaan naar school, maar juffen en meesters ook! Meester Peter wordt 

opgeleid tot veiligheidscoördinator, juf Lisette tot pest-coördinator, juf Samantha 

gaat haar Kanjerlicentie halen. Juf Bianca en juf Jacqueline gaan Met Sprongen 

Vooruit om nog beter rekenles te kunnen geven. Juf Marlies gaat een training 

Kanvas volgen, ons meetinstrument voor sociaal-emotionele ontwikkeling. De 

andere leerkrachten zijn nog aan het kijken welke nascholing(en) ze gaan volgen. KS 

Fectio, de stichting waar we onder vallen, heeft ook een prachtig 

nascholingsaanbod waar we veel gebruik van gaan maken. 

KS Fectio 

KS Fectio heeft een nieuw logo en een nieuwe visie. Bij deze nieuwsbrief ontvangt u 

een folder met uitleg over de nieuwe visie. Deze visie wordt de komende 4 jaar 

vertaald op de 12 scholen die onder KS Fectio vallen. Dat geeft ruimte – aan lef, 

groei en talent! 

Tevredenheidsonderzoek Beekveld en Terpstra 

Iedere 2 jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek afgenomen onder ouders, 

leerkrachten en de leerlingen van groep 6 t/m 8. Uit het onderzoek filteren we in 

samenwerking met MR en leerkrachten ontwikkelpunten voor de komende 2 jaar. In 

2016 kwamen de volgende ontwikkelpunten naar voren: 

Ontwikkelpunt status 

Sociaal klimaat; aanhoudende 

aandacht nodig is voor het 

voorkomen van sociale 

onveiligheid/pesten. 

Kanjer is meer op de kaart gezet; er is 

een kanjercoördinator opgeleid, we 

doen mee aan de startweken, er zijn 3 

inlooplessen per klas, er is een 

ouderavond georganiseerd; er wordt 

een pest-coördinator opgeleid. Ook is 

er een gedragsprotocol gemaakt dat 

naar tevredenheid werkt. 



Ouderparticipatie; de 

mogelijkheden tot participatie en de 

wijze van betrekken zijn duidelijk een 

onderwerp 

De gesprekscyclus is aangepast met 

een nieuwjaarsreceptie voor ouders in 

augustus, startgesprekken en meerdere 

facultatieve gesprekken per jaar. Er is 

een ouderklankbordgroep opgezet.  

Passend onderwijs/afstemming; duidelijk 

groeipotentieel. Het 

gaat hierbij om de ontwikkeling van de 

kinderen op het eigen niveau. 

Afstemming op de 

verschillende onderwijsbehoeften en 

talenten van alle leerlingen is een 

onderwerp. 

Naast het werken in 3 niveaus in de klas, 

zijn er extra handen ingezet om 

leerlingen RT te geven. Voor kinderen 

die meer uitdaging nodig hebben is er 

de flexgroep. We willen meer halen uit 

de weektaak (opgenomen in jaarplan 

18-19) 

U ontvangt vanzelf een mail met de uitnodiging om mee te doen aan de 

tevredenheidsenquête; hij wordt afgenomen in de periode van 5 t/m 21 november. 

Luizencontrole 

Na elke schoolvakantie worden alle kinderen van De 

Zevensprong gecontroleerd op  hoofdluis. Voor de ouders 

die dat vrijwillig doen, of willen gaan doen, is er een 

bijeenkomst georganiseerd. We gaan het oa hebben over 

hoe spoor je luizen op, hoe zien ze eruit, hoe herken je dode 

of levende neten, hoe behandel je ze, wat fabeltjes en wat 

zijn feiten? De bijeenkomst is op 31 oktober om half 9. Je 

kunt je aanmelden bij Marian via directie@7spronghouten.nl 

. 

Invallers  

Het wordt steeds lastiger om een invaller te krijgen als 

er een collega ziek is of om een andere reden 

vervangen moet worden. Het is soms behoorlijk 

puzzelen om iemand voor de groep te krijgen. Dat 

geldt niet alleen voor De Zevensprong, maar voor alle 

scholen in Nederland. Tot nu toe weten we het redelijk 

rond te krijgen, al zijn veel wisselende gezichten alles behalve prettig voor de 

groepen. Als er geen invaller te vinden is, kijken we welke collega er extra zou 

kunnen werken. Of we vragen leerkrachten met een 3e of 4e jaars stagiaire om voor 

een andere groep te gaan staan. Soms vragen we ouders met een 

onderwijsbevoegdheid om een dag(deel) in te vallen. Omdat we grote groepen 1-

2, 3-4 en 6 hebben, is een groep verdelen over de andere groepen bijna niet te 

realiseren. We doen alles wat we kunnen, en we hopen echt dat het niet zo ver 

komt, maar we zijn bang dat als het zo doorgaat, we in de toekomst groepen naar 

huis moeten sturen. Uiteraard zullen we kinderen die niet thuis opgevangen kunnen 

worden, op school opvangen. Heeft u een goed idee met betrekking tot invallers, 

laat het ons weten!  
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Ouderklankbordgroep 

Tussen elke 2 vakanties komt de ouderklankbordgroep bij elkaar om terug te blikken 

op de afgelopen periode en vooruit te blikken naar de komende periode. Ook 

bespreken we nieuwe ideeën. We zijn op zoek naar nieuwe leden uit de onderbouw. 

De eerstvolgende bijeenkomst is op 10 oktober om half 9 in het kantoor van Marian. 

Meld je aan via directie@7spronghouten.nl . 

 

Tussen-schoolse opvang 

Herhaaldelijke oproepen in de nieuwsbrief en via social 

media om nieuwe overblijfkrachten te werven voor onze 

school, hebben niets opgeleverd. En we zitten ontzettend 

omhoog! Kent of bent u iemand die het leuk zou vinden om 

van 12 tot 5 over 1 over te blijven met een groep kinderen, 

meld het ons! 

Intussen zijn we aan het onderzoeken of er andere manieren zijn om de tussen-

schoolse opvang rond te krijgen, bijvoorbeeld door samen te werken met een 

kinderdagverblijf. 

 

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. 

Hoe werkt het? 

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

inleveren op school. 

Belangrijke data 

26 september Informatieavond 

2 oktober MR vergadering 

5 oktober Dag van de leerkracht 

3 t/m 12 oktober Kinderboekenweek  

9 en 10 oktober Voorlopige adviesgesprekken groep 8 

20 t/m 28 oktober Herfstvakantie 

8 november Studiedag groep 1 t/m 4 

 

Gezinnen gezocht  

Herken je dat? Soms zit alles tegen. Problemen stapelen zich op in een gezin en worden steeds 

zwaarder. Er hoeft dan maar iets te gebeuren of de emmer loopt over. Dan lukt het niet meer om op 

ieder moment voldoende tijd en aandacht aan de kinderen te besteden. Buurtgezinnen.nl is er voor 

deze gezinnen. Het gaat erom kinderen een fijn "tweede thuis" te geven. Familie of vrienden zouden 

dat wel kunnen, maar soms zijn die er niet of wonen ver weg. En dan...?! 

Hoe werkt het? 

Gezinnen die overbelast zijn (vraaggezinnen) worden gekoppeld aan gezinnen in de buurt die 

ondersteuning willen geven (steungezinnen). Steunouders zijn ervaren ouders, die graag een ander 

helpen. Zij gaan het vraaggezin ontlasten door te ondersteunen bij de opvoeding. Het vraaggezin en 

steungezin maken onder leiding van Buurtgezinnen.nl samen afspraken over de inhoud van deze 

ondersteuning.  

Een belangrijk kenmerk van Buurtgezinnen.nl is vrijwilligheid. Het vraaggezin en steungezin maken 

samen afspraken over de invulling van de ondersteuning. Dat kan uiteenlopen van af en toe logeren 

tot opvang van een kind op vaste dagen in de week. En van oppassen tot samen iets leuks doen met 

de kinderen. Maatwerk dus. Een ander kenmerk is continuïteit. De relatie tussen een vraaggezin en 

een steungezin is gebaseerd op onderling vertrouwen. Vertrouwen moet groeien. Het vraaggezin en 

het steungezin gaan in principe een langdurige relatie aan, zolang als zij dit zelf willen. De 

ondersteuning kan jaren duren. Soms is er hulp nodig tot de kinderen volwassen zijn. Dit bepalen de 

gezinnen zelf. 

Wilt u eens nadenken of u iets kunt betekenen voor een ander gezin of iemand weet die daarvoor 

openstaat? Dit kan een gezin zijn met kinderen, maar ook een stel waar de kinderen al uit huis zijn of 

gepensioneerden (opa/oma figuur).  

Voor meer info kijk op de website: www.Buurtgezinnen.nl, like de Facebookpagina van 

Buurtgezinnen.nl in Houten of mail naar marijke@buurtgezinnen.nl 

Marijke van Tiggelen 

Coördinator Buurtgezinnen.nl in Houten 

06-39402710 


