
 

 

Wat is er de afgelopen periode gebeurd? 

Terwijl er gestemd werd in ons gebouw, hebben we met z’n 

allen de handschoenen en veiligheidsvesten aangetrokken en 

hebben we meegedaan met de landelijke opschoonactie. 

Ieder groot kind begeleidde een klein(er) kind. In een half uur 

haalden we ruim 43 kilo zwerfafval op, dat vonden de meeste 

kinderen schokkend veel afval. http://houtensnieuws.nl/deel-je-

nieuws-artikel/de-zevensprong-haalt-43-kilo-zwerfaval-op-

406389  

Met de sponsorloop hebben we maar liefst €2588,05 

opgehaald! Dat is meer dan alle andere 

deelnemende scholen. Er druppelt hier en daar nog 

sponsorgeld binnen, neem het gerust mee naar 

school, wij zorgen dat het bij de parochie terecht 

komt. http://houtensnieuws.nl/deel-je-nieuws-

artikel/sponsorloop-op-de-zevensprong-voor-zambia-

406394  

Met Pasen kwam na het paasontbijt, pastor Meike Hettinga 

langs. Ze heeft het paasverhaal verteld met een 

powerpointpresentatie erbij; daarbij kwamen mooie prenten 

langs maar ook tekeningen van Isabel uit groep 5. Jesse en Job 

uit groep 4 lazen een mooi gedicht voor over de lente en het 

paasverhaal. Pastor Meike vatte het mooi samen: Pasen gaat 

over een nieuw begin, al heb je het nog zo zwaar – je kunt weer 

opnieuw beginnen. 

De Daltondag is weer goed 

bezocht. De meiden van groep 7-8 hadden een 

geweldig dansje aan alle kinderen geleerd, dat was 

een vrolijke opening. Veel ouders maakten gebruik 

van het aanbod om de lessen in de groepen te 

bezoeken, een kopje koffie of thee te drinken en de 

markt in de speelzaal te bezoeken. Maar liefst 7 

nieuwe gezinnen zijn rondgeleid door de school en 

gingen enthousiast naar huis. We hebben de 

Daltondag geëvalueerd met het team en de oudervereniging en gaan volgend jaar 
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een iets andere opzet maken, zodat het voor u bijvoorbeeld makkelijker is om lessen 

bij te wonen. 

Aan de sporttoernooien is volop meegedaan door de kinderen van De 

Zevensprong. Eerst waren de voetbaltoernooien op 7, 14 en 21 maart. Het waren 

hele leuke middagen en voor sommigen zelfs vanmiddag de finale! Daarna was het 

korfbaltoernooi; groep 6 haalde de 2e prijs en groep 7 de 1e. 

 

  

Groep 1-2 is bezig met het thema lente/pasen. Veel liedjes, spelletjes, boeken en 

activiteiten gaan hierover. En er worden best al moeilijke spellen gedaan, zoals deze 

over klinkers en medeklinkers. De palmpasen-ceremonie was weer druk bezocht. Juf 

Jacqueline  was net op tijd beter zodat ze het geven van de paasstokken kon 

begeleiden. Over de broodhaantjes werd hier en daar stevig onderhandeld, de 

paasstokken werden, met een knuffel erbij, weggegeven. Tijdens het paasontbijt 

hadden we veel extra hulp van ouders, superfijn! Groep 1-2 heeft nu meer dan 30 

leerlingen. Daarom zetten we extra handen in. Vanaf 16 april komt juf Alexia 4 

ochtenden per week helpen. We zijn blij dat ze komt en wensen haar een fijne tijd 

toe. Groep 1-2 deed afgelopen dinsdag mee met de nationale buitenlesdag, daar 

was het prima weer voor! 

 

Groep 3 

ging 

rekenen 

zonder 

boek: met 

sjoelen en 

darten 

moet je 

goed kunnen tellen. De kinderen namen zelf al 

die spullen mee. Ook hadden zij een 

dansvoorstelling in de gymzaal van De Bijenkorf. 

Hip Hop Hoera heette de voorstelling. En iedereen mocht meedoen. Groep 3 kreeg 

voetbaltraining van groep 5, in de gymzaal. Dat ging hartstikke goed. Groep 3 ging 

ook op bezoek bij boer Jan en heeft daar van alles geleerd over koeien, melken, het 

boerenbedrijf en lammetjes. Een leuk en leerzaam uitje! 



Groep 4 ging in het kader van de communie, 21 maart naar de kerk voor 

een speurtocht. In groepjes gingen de kinderen op zoek naar de 

afbeeldingen op kaarten. Daarover moesten ze vragen beantwoorden.  

Verder mochten de kinderen nog een kaarsje aansteken, naar de 

koorzolder en een kijkje nemen in de kluis. Het was een leuke speurtocht! Ze 

begonnen Pasen met een heerlijk ontbijt. Daarna hebben ze gekeken naar 

een presentatie over het Paasverhaal en hebben ze een loopspel 

gespeeld. 's Middags hebben ze in groepjes vijf verschillende activiteiten 

gedaan: een vouwwerkje, kleurplaat, ganzenbord, een werkboekje en een knutsel. 

Iedereen deed enthousiast mee!  

Afgelopen maand kreeg groep 5 bezoek van een 

musicus. Hij had 4 verschillende violen 

meegenomen. O.a. een altviool en een babyviool. 

De kinderen herkenden muziekstukken uit 

Disneyfilms en ook de vier jaargetijden. 

We weten nu ook dat de paardenharen van de 

strijkstok ingesmeerd moeten worden met een 

blokje hars voordat je viool kan spelen. Een paar 

kinderen hebben verschillende noten op de babyviool gespeeld. Er is een nieuwe 

leerling gestart in groep 5, hij heet Tom. We wensen hem een fijne tijd op De 

Zevensprong. 

Groep 6-7 is gestart met een project van kunst centraal over fotografie: Portretten 

door de jaren heen. We bekijken ook oude foto’ s van mensen uit Houten. Er kwam 

ook een gastdocent die groepsfoto s ging maken. Elk groepje kinderen laat dan zien 

wat ze gemeenschappelijk hebben. Deze foto’s worden gebruikt voor het Houtens 

archief. Een uitgebreid artikel over dit onderwerp kunt u lezen in het Groentje van 3 

april of via deze link: http://houtensnieuws.nl/lokaal/met-zn-allen-op-de-foto-410148 

In groep 7 is het theoretisch gedeelte van het verkeersexamen afgenomen – alle 

kinderen zijn geslaagd, gefeliciteerd! Er is een clinic badminton gegeven door 

Sportpunt Houten, dat was een groot succes. 

Groep 7-8 is druk bezig met een maquettewedstrijd. 

Vrijdag de 13e volgt de uitslag, als dat maar goed 

gaat… Afgelopen donderdag heeft groep 7 

deelgenomen aan het digitaal theoretisch 

verkeersexamen. Dit jaar voor het eerst digitaal. De 

kinderen konden op hun eigen tempo de toets 

maken. Tot ieders opluchting heeft iedereen de toets 

voldoende afgesloten. Super fijn. Op 16 mei mogen 

ze het praktijkexamen gaan doen. Binnenkort 

ontvangt u de route. De ervaring leert dat het 

oefenen van deze route de kinderen helpt. We 

zoeken trouwens nog steeds 2 ouders die bij een 

controlepost willen staan.  

http://houtensnieuws.nl/lokaal/met-zn-allen-op-de-foto-410148


Koningsspelen 

Vrijdag 20 april is het weer zover: De Koningsspelen. 

Er zijn nog een aantal punten die we met jullie willen delen, om te 

zorgen dat het een leuke en geslaagde dag wordt. 

- Vanaf ongeveer 11.15 zal er op het grote voetbalveld een 

touwtrek spektakel plaats vinden.  

U bent dan van harte welkom om de kinderen aan te komen 

moedigen.  

- Groep 1 t/m 4 is om 12.00 uur uit. Groep 5 t/m 8 heeft een continurooster tot 

14.00 uur. Wij hebben dit niet aangegeven in de jaarplanning. Mocht het voor 

u  niet mogelijk zijn uw kind om 14.00 uur op te vangen, dan kunt u dat 

aangeven bij de leerkracht van uw kind. Wij zorgen voor opvang tot 15.15 uur. 

Voor de lunch wordt gezorgd. Willen de kinderen die een allergie hebben, 

zorgen voor hun eigen lunch? 

- Natuurlijk dragen alle kinderen hun 7-sprong T-shirt! 

Bij mooi weer is het verstandig om wat  extra water mee te geven! Buienradar 

voorspelt ons voor 20 april: een zonnetje met 19 graden. 

Met vriendelijke groet, de sportdagcommissie. 

Cito Eindtoets 

Volgende week maakt groep 8 de Cito Eindtoets. Dinsdag 17, woensdag 18 en 

donderdag 19 april gaan zij hiermee aan de slag. Voor de leerlingen is dit, ondanks 

dat zij hun advies en schoolkeuze al hebben gemaakt, een spannende week. 

De Cito Eindtoets bevat de vakken Rekenen, Taal en Studievaardigheden. De 

beoordeling van de toets is op deze drie vakken gebaseerd. De Cito Eindtoets is een 

vaardigheidstoets: er wordt getoetst wat de leerlingen in acht jaar basisonderwijs 

hebben geleerd. Dit jaar maken we hem voor het eerst digitaal. Veel succes groep 

8! 

Telefonische bereikbaarheid 

Sinds we over zijn gestapt op VOIP- 

telefoneren, merken we dat we regelmatig 

slecht bereikbaar zijn. Dat is vervelend en er 

wordt aan gewerkt. Soms is er niemand in de 

gelegenheid om de telefoon op te nemen. 

Maar u kunt ons altijd mailen. Ook 

ziekmeldingen mogen rechtstreeks via de 

mail bij de leerkracht van uw kind gedaan 

worden. Als uw kind niet is afgemeld voor 9 

uur, bellen wij u.  

 



Wet bescherming Privacy  

Het Europees Parlement stemde in 2016 in met 

de Algemene verordening 

gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe 

wetgeving sluit aan op technologische 

ontwikkelingen en globalisering. Door de AVG 

zijn persoonsgegevens van alle EU-inwoners 

straks op dezelfde wijze beschermd, ongeacht 

of hun gegevens zijn opgeslagen in Europa of 

bijvoorbeeld de Verenigde Staten. 

Dat betekent dat er vanaf 25 mei 2018 nog maar één privacywet geldt in de hele 

Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet 

meer. De AVG is een verordening, dit houdt in dat er rechtstreeks verplichtingen 

worden opgelegd aan organisaties die persoonsgegevens verwerken en rechten 

worden toegekend aan betrokkenen (degenen van wie persoonsgegevens verwerkt 

worden). Ook Nederlandse scholen moeten vanaf 25 mei 2018 voldoen aan de 

nieuwe wetgeving. Dat betekent huiswerk voor scholen die privacy nog niet goed 

hebben geregeld. 

Als de AVG van toepassing is, hebben organisaties die persoonsgegevens verwerken 

meer verplichtingen. Er wordt in de AVG meer nadruk gelegd op de 

verantwoordelijkheid van organisaties (scholen) zelf. Scholen moeten niet alleen de 

wet naleven, zij moeten kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden. 

De volgende tien onderwerpen laten niet alleen de uitbreidingen en aanpassingen 

van de huidige regels van de Wbp zien, maar bevatten ook de nieuwe elementen 

die zijn toegevoegd in de AVG. 

 Uitgangspunten privacy (5 vuistregels2.0) 

 Privacy by design / by default 

 Verplichte risicoanalyse 

 Documentatieplicht 

 Bewustzijn creëren en voorlichten 

 Gebruik digitale diensten onder de 16 jaar 

 Verwerkersovereenkomsten 

 Meldplicht datalekken 

 Functionaris voor gegevensbescherming 

 Technische en organisatorische maatregelen 

Op Fectio-niveau wordt bekeken wat dit concreet zal betekenen voor de scholen. 

Dat zal in ieder geval gevolgen hebben voor ons huidige foto- en videoprotocol. We 

houden u op de hoogte. Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden op 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-

privacywetgeving/algemene-informatie-avg . 
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Belangrijke data 

11 april Schoolvoetbal finale 

17 april MR vergadering 

Start cito eindtoets groep 8 (t/m 19 april) 

20 april koningsspelen 

23 april t/m 6 mei Meivakantie 

10 en 11 mei Hemelvaart 

18 mei Schoolreis en kleuterdag 

21 mei Pinksteren 

29 mei t/m 1 juni Avondvierdaagse 

7 juni Groep 2 wennen 

12 juni Groep 2 wennen 

18 juni  Wenmiddag groep 1 t/m 7 

21 juni Groep 1 t/m 4 vrij 

26 en 28 juni  Facultatieve rapportgesprekken 

2 juli Rapport 2 mee 

9 juli Musical groep 8 

10 juli Eindfeest groep 8 

12 juli Groep 8 uitzwaaien 

13 juli 12.00 u zomervakantie 

 

 

 

 

 

 


