
 

 

Wat is er de afgelopen periode gebeurd? 

Sint was de deur nog niet uit of de kerstboom stond. 

Wat is onze hal prachtig versierd! In groep Oranje is 

de poppenhoek veranderd in een kerststal. In groep 

3-4 hing opeens een boom ondersteboven aan het 

plafond! Ook hadden de kinderen een prachtige 

slingerkerstboom op het prikbord gemaakt. In groep 

5 wordt hard gezongen. Groep 6 is creatief bezig 

met potjes en kunstsneeuw. Groep 7 hangt vol met 

sterren en groep 8 heeft behalve de ramen ook het 

kerstspel geschreven, kostuums genaaid, rollen 

verdeeld en geoefend met de kinderen uit de 

andere groepen. We kijken uit naar het feest in de 

kerk donderdagochtend. De viering zal plaats 

vinden in de rooms-katholieke kerk aan de Loerikse 

weg 10 in Houten en duurt van 9:30 – 10:30 uur. U 

bent van harte welkom daarbij aanwezig te zijn. De deur gaat om 9:15 uur open. Wij 

lopen met de kinderen naar de kerk. De kleuters gaan met auto’s terug. Ouders en 

andere belangstellenden gaan op eigen gelegenheid naar de kerk. 

De groepen 1 t/m 4 zijn om 12.00 vrij. De groepen 5 t/m 8 hebben een continurooster 

en zijn ‘s middags vanaf 14.00 vrij. 

In de avond hebben we weer ons jaarlijks kerstdiner. Het diner begint om 17.30 uur. 

De deur gaat om 17.20 uur open. Dinertijden: groep 1/2: 17.30-18.30 uur, groep 3-4: 

17.30-18.40 uur, groepen 5, 6, 7 en 8: 17.30-18.50 uur 

Donderdag ochtend 20 december nemen de leerlingen van groep 3 t/m 8 een 

bord, beker en bestek mee naar school voor het kerstdiner. Wij als Eco School vinden 

het belangrijk om herbruikbaar materiaal te gebruiken. Voor de leerlingen van groep 

1/2 zijn bord, bestek en beker op school. 

U kunt het eten voor het begin van de kerstavond meenemen.  

Ook dit jaar organiseren wij donderdagavond 20 december, vanaf 17.30 

uur een kerstborrel voor de ouders. Het is altijd een gezellig samenzijn. Wij 

nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.  
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Kerstwens 

Het team van De Zevensprong wenst jullie allemaal hele fijne feestdagen toe. 

Samen zijn, samen dingen ondernemen, uitrusten, bijkomen en mooie herinneringen 

maken – samen genieten. Voor 2019 hopen we dat iedereen veel liefde, 

gezondheid en inspiratie zal tegenkomen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Personeel 

Juf Corine is begonnen met re-integreren. Na de vakantie zal ze ook de klas ingaan. 

We zijn blij haar weer wat vaker te zien op school. In groep 8 staat juf Ghislaine weer 

100% voor de groep. 

Stakeholdersreview 

Op maandag 7 januari van 18:30 – 21:30 u bekijken we met ouders en leerkrachten 

de resultaten van de tevredenheidsenquête. Daarmee willen we ons onderwijs 

verbeteren. Wilt u met ons meedenken? We zijn op zoek naar ouders uit de 

onderbouw. U kunt zich aanmelden bij Marian, live of via directie@7spronghouten.nl. 

Eco-schools  

Na de kerstvakantie gaan we beginnen met afval scheiden. 

Binnen de gemeente Houten is de urgentie om scholen 

apart afval te laten inzamelen (en ook gescheiden te laten 

ophalen) hoog. We gaan speciale afvalbakken krijgen voor 

groen, papier en pmd. In de keuken komt een bak voor 

glas. Batterijen kunt u ook  op school kwijt. 

Belangrijke data 

20 december Kerstviering en kerstdiner 

Groep 1-4 om 12:00 u uit 

Groep 5-8 om 14:00 u uit 

Kerstdiner vanaf 18:30 

21 december Groep 1-8 12:00 u uit 

22 december t/m 6 januari Kerstvakantie 

7 januari Stakeholdersreview 

28 januari Studiedag groep 1-4 
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