
 

 

Wat is er de afgelopen periode gebeurd? 

Op vrijdag 2 februari heeft De Zevensprong bezoek gehad van 

de daltonvisitatie-commissie. Het was een prettig bezoek waarbij 

op een bijna informele wijze alle groepen zijn bezocht en met alle 

geledingen binnen de school is gesproken: kinderen, ouders, 

leerkrachten, leerlingraad, daltoncoördinator Anca, Menke Assen 

namens KS Fectio en directie. Aan het eind van de dag kregen 

we het fantastische nieuws dat de commissie het advies gaat 

uitbrengen aan de daltonvereniging om de licentie met 5 jaar te 

verlengen. U begrijpt dat we dat hebben gevierd! Juf Marlies had 

een prachtige daltontaart gemaakt. Binnenkort ontvangen we 

het definitieve verslag, dat zullen we ook met u delen.  

Vanaf woensdag tot en met vrijdag was onze schoolnaam veranderd 

in De confettikanonnen. De naam is bedacht door Tessel, Luca, 

Meintje, Thijmen en  Lin-Dan uit groep 7-8. Zij mochten het bord 

onthullen op het podium. We hebben het allemaal goed kunnen zien, 

door onze te gekke brillen, want het was gekke brillen dag. Vrijdag 

kwam iedereen in vol ornaat naar het carnaval. Wat hebben we 

genoten met z’n allen, gehost en gedanst. Stagejuffen Charlotte en 

Mieke deden de knock-out show, daarbij werd onze kennis over 

carnaval getest. De leerkrachten mochten optreden; er werd 

gejureerd door de kinderen die de prijs voor het mooiste kostuum 

hadden gewonnen. Juf Marloes en juf Marian hebben gewonnen. 

In groep Oranje hebben we met de kinderen het 

lespakket 'Smaaklessen' van NME gedaan door groente 

en fruit te voelen, ruiken, vergelijken en uiteraard te 

proeven! Sommige kinderen hebben nieuwe smaken 

ontdekt en vonden het ook lekker, anderen vonden het 

vies. Ook hebben we gekeken waar het eten vandaan 

komt: de supermarkt? De fabriek? Uiteindelijk kwamen 

we erop uit dat het in de grond groeit, aan een boom of 

plant. Ook hebben we gekeken wat we eten voor ontbijt, lunch en avondeten. 

Daarna hebben we onderzocht waar dat eten vandaan komt en zijn we op bezoek 

geweest bij de supermarkt! Stagejuf Ageeth was voor het eerst bij ons in de groep. 

Ze komt voortaan stage lopen op de dinsdag. De kinderen vonden het gezellig. 
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Groep 3 heeft kennis gemaakt met een harmonium. Elke kwam 

hem laten zien en horen. De kinderen hebben genoten. We zijn in 

gesprek geweest met elkaar over onze talenten. Wat past bij mij? 

Van alle kaartjes moesten het er uiteindelijk 3 zijn die het beste bij 

jou horen. Het resultaat hangt in de klas. Juf Anca heeft genoten 

van haar laatste dag voor haar verlof!  Ze is erg verwend met een 

heerlijke high tea, bloemen, knutsels en mooie kadootjes! De 

kinderen zijn klaar voor het schoolvoetbal want ze hebben een 

clinic gehad. Ook heeft groep 5 een gymles bedacht voor groep 

3. 

In groep 4 zijn we begonnen met het maken van een 

praatplaat. De kinderen leren informatie te verzamelen over 

een zelf gekozen onderwerp en presenteren dit in de groep. 

Dat kunnen ze al heel goed! Bijna iedereen uit groep 4 heeft 

een praatplaat gepresenteerd. De meest uiteenlopende 

onderwerpen komen voorbij. Van voetbal tot paarden en van 

een vleesetende plant tot hoogbegaafdheid. Op donderdag 1 

februari kwam een medewerker van kunst centraal een les 

doen omtrent het project: ik zie ik zie wat mijn hondje ziet. We 

gaan deze ochtend een eigen filmpje maken. De gastdocent 

heeft de kinderen geleerd hoe ze een filmpje moeten maken 

vanuit het perspectief van een hond. Vooraf hebben ze in 

groepjes een hondenhok geknutseld en 3 of 4 scenario's 

bedacht. De filmpjes zijn heel leuk geworden!  

Groep 5 bezoek gehad van een musicus. We hebben 

geleerd over de blokfluit. Veel verschillende blokfluiten 

gezien; hele grote, superkleine en met aparte vormen. 

Iedereen mocht op de basblokfluit spelen. Groep 5 

bedenkt op basis van talent lessen voor andere groepen. 

Zo kreeg groep 3 een gymles van groep 5. 

 

 

 

In groep 6-7 hebben alle kinderen hebben met veel plezier 

een electrospel bij de techniek gemaakt. Boren, solderen 

en nadenken over stroomrichting kwamen aan de orde. 

Op naar de volgende les! En eindelijk kon er gepaddeld 

worden: beter weer hadden we niet kunnen hebben: 

droog en 12 graden. Veel kinderen waren zelfs te warm gekleed. Vier begeleiders 

hadden de schone taak om onze kinderen de techniek van padel bij te brengen. Dit 

viel niet tegen! We hebben afscheid genomen van Lisanne, onze 4e jaars stagiaire. 

Zij is klaar met stagelopen en gaat verder met afstuderen. We zullen haar missen. De 

kinderen hebben een mooi aandenken gemaakt.  

 



 

Groep 7-8 kreeg een rebus om op te lossen... Kunt u de rebus ook oplossen?  

 

De kinderen van groep 8 volgen proeflessen op diverse middelbare scholen en 

bezoeken open dagen. Daarbij hebben ze zelfs de Geobattle op De Heemlanden 

gewonnen! 

Verbouwing 

Tot onze grote teleurstelling moeten we u vertellen dat de verbouwing van De 

Zevensprong voorlopig niet door gaat. De reden van dit uitstel is van financiële aard. 

De vervanging van installaties, het herindelen van de binnenkant en aanpassen van 

de buitenkant gaat te veel geld kosten. Het is nog onduidelijk wat en wanneer er wel 

verbouwd gaat worden. KS Fectio zoekt in de komende maanden naar een 

aanvullende financiering, maar houdt ook rekening met een aanpassing in de 

plannen om binnen het budget te komen. 

Het team van De Zevensprong heeft ondanks deze tegenvaller, toch plannen om de 

school van binnen te verfraaien. Daarom willen we dit jaar al aan de slag gaan met 

het opknappen van onze school. Heeft u zin om mee te denken of zelfs mee te 

helpen, dan kunt u zich melden bij de leerkracht van uw kind of bij Marian. 

 

Rapportgesprekken 

Op 15 en 20 februari zijn de rapportgesprekken. Voor groep 1 t/m 4 is dat alleen met 

de ouders, voor groep 5 t/m 8 met ouders en kind. 

Personeel  

Mijn naam is Nathalie van Genuchten, ik ben moeder van 3 

dochters en woon met mijn gezin in Houten Zuid. Ik ben met veel 

plezier aan de slag gegaan op De Zevensprong en De Vlinder; u 

zult mij maandagmiddag en donderdagochtend op school 

aantreffen. In mijn vrije tijd ben ik actief op de school van mijn 

kinderen en op de hockeyclub als coördinator jongste jeugd 

meisjes. 



Anca is met zwangerschapsverlof gegaan en zal tot de zomervakantie met verlof 

zijn. Juf Marchje vervangt haar. Om de week is juf Marchje op woensdag in groep 4, 

juf Marlies kan de daltontaken uitvoeren. 

Ghislaine is in blijde verwachting! Zij gaat in de zomervakantie met verlof en komt in 

januari 2019 weer terug. 

Kleuters uitgaan 

Vanaf morgen ziet u iets nieuws op het schoolplein waar de onderbouw uitgaat: een 

cirkel op de grond. We willen u vragen om achter de cirkel plaats te nemen als u op 

uw kind wacht. Dat doen we om beter overzicht te kunnen houden op de kinderen. 

Met de kinderen hebben we afgesproken dat ze het bij de leerkracht melden dat ze 

degene hebben gezien die hen ophaalt. De kinderen van groep 5 t/m 8 gaan via 

het andere hek naar huis. 

Nieuwe mailadressen 

Vanaf 17 februari veranderen onze mailadressen: 

Bianca Groep 1-2 bianca.vanlamoen@7spronghouten.nl 

Jacqueline Groep 1-2 jacqueline.vanoostrum@7spronghouten.nl 

Anca Groep 3 anca.degruiter@7spronghouten.nl 

Marloes Groep 3 marloes.dekruijf@7spronghouten.nl 

Marchje Groep 3 marchje.hogeveen@7spronghouten.nl 

Samantha Groep 4 samantha.vanderheijden@7spronghouten.nl 

Marlies Groep 4 marlies.hellwich@7spronghouten.nl 

Lisette Groep 5 lisette.diemel@7spronghouten.nl 

Peter Groep 5 peter.slijderink@7spronghouten.nl 

Corine Groep 6-7 corine.wielaart@7spronghouten.nl  

Ghislaine Groep 7-8 ghislaine.vanginkel@7spronghouten.nl  

Marjolein IB marjolein.dejongh@7spronghouten.nl  

Nathalie Administratie nathalie.vangenuchten@7spronghouten.nl   

Peter Ondersteuning peter.verheul@7spronghouten.nl  

Marian Directie directie@7spronghouten.nl  

Als u per ongeluk een mail naar ons oude mailadres stuurt is er niets aan de hand, 

deze blijven ook altijd aankomen. 

Gedragsprotocol 

Iedere leerling heeft recht op een veilige schoolomgeving. Daarom hebben wij ons 

beleid op het gebied van sociale veiligheid vastgelegd en werken wij continu aan 

de uitvoering en verbetering hiervan. Op deze manier willen wij een klimaat en 

cultuur scheppen, waarin pro-sociaal gedrag de norm is. 

De school streeft een positieve, opbouwende sfeer na en doet dat binnen de kaders 

van de wet enerzijds en binnen het kader van de Kanjerafspraken anderzijds.  

Ondanks dat, is het niet te voorkomen dat er soms ongewenste gebeurtenissen 

plaatsvinden. In ons ‘gedragsprotocol’ is omschreven wat wij verstaan onder 

ongewenst gedrag (van leerlingen) en op welke wijze wij als school daarmee 

omgaan. De school zal hierbij kiezen voor een oplossingsgerichte aanpak. 
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Hierin heeft pesten een bijzondere plaats. Pesten is een vorm van ongewenst 

gedrag, gericht op een medeleerling met een bedreigend en vooral systematisch 

karakter. Dit onderdeel van het protocol noemen wij het “Pestprotocol”.  

Het is voor alle betrokkenen van belang dat er een volgbare rechtvaardigheid zit in 

ons handelen. Dit kan betekenen dat wij soms bewust afwijken van het 

gedragsprotocol, in gevallen waarbij de onderliggende intentie van het 

ongewenste gedrag daarom zou vragen. Te denken valt aan licht verstorend 

gedrag dat te maken heeft met een gedragsstoornis van een leerling. Ons 

handelen, zal dan gericht zijn op het verminderen en zo mogelijk voorkomen van dit 

gedrag, op basis van specifiek te bepalen maatregelen en hulpmiddelen. Het 

gedragsprotocol is een hulpmiddel en geen doel op zich. U vindt het in de bijlage. 

Dalton 

In de hal hangen de 5 pijlers van 

Daltononderwijs. Elke groep heeft er 

één gemaakt. Dus wilt u nog eens 

zien hoe het ook al weer zit met 

zelfstandigheid, 

verantwoordelijkheid, 

samenwerken, reflectie en 

effectiviteit?  Alle info daarover 

hangt aan de muur van groep 

Oranje in de hal. Op  onze open 

dag 28 maart kunt u er ook van 

alles over te weten komen. 

 

Belangrijke data 

15 en 20 februari Rapportgesprekken 

21 februari Schoolvolleybaltoernooi groep 7 

24 februari t/m 4 maart Krokusvakantie 

7 maart  schoolvoetbaltoernooi jongens 7/8 

12 maart Start vastenactie 

 Deze week luizencontrole in alle 

groepen. 

16 maart Sponsorloop 

28 maart Dalton open dag 

 

 

 

 

 

 



Staking 

Er is een akkoord bereikt over de werkdruk. Kort samengevat ziet dat er zo uit: 

 

Wij zijn blij dat dit akkoord er 

ligt. Scholen en 

schoolbesturen kunnen nu 

aan de slag om het werken in 

het primair onderwijs voor 

leraren aantrekkelijker te 

maken. 

Met het akkoord komt het 

extra geld voor de bestrijding 

van de werkdruk eerder 

beschikbaar voor scholen en 

schoolbesturen. Dat is goed 

nieuws voor schoolteams en 

leerlingen. Toch is er meer 

nodig voor goed onderwijs. 

Om aandacht te blijven 

vragen voor de 

achterblijvende salarissen van 

leraren in het primair onderwijs 

organiseren de vakbonden op 

14 februari een staking in het 

noorden van Nederland. Op 

14 maart zijn de provincies 

Utrecht, Noord-Holland en 

Flevoland aan de beurt. Wij 

laten u voor de krokusvakantie 

weten of De Zevensprong 

mee doet aan deze staking. 

 


