
 

Wat is er de afgelopen periode gebeurd? 

Tijdens het overleg van de ouderklankbordgroep kwam ter sprake dat de app Social 

Schools prettig werkt maar dat het jammer is dat je mist wat er in andere groepen 

gebeurt. Daarom een overzicht: 

In groep Oranje werken we aan het thema Kunst. In de 

poppenhoek is een heus atelier ingericht, in de 

bouwhoek worden gebouwen nagebouwd en bij het 

verfbord kunnen de kinderen een portret naverven. 

Binnenkort wordt al het gemaakte werk tentoongesteld 

aan de ouders van de kinderen. 

De ouders van de bibliotheek hebben van de kinderen een 

lange wensenlijst met titels van boeken gekregen; er worden 

nu boeken aangeschaft, binnenkort staan die boeken op de 

planken van onze eigen bibliotheek! Tijdens de officiële 

opening van de bibliotheek op vrijdag de 13e oktober, is ook 

de boekspot geopend; dat is een kast vol met boeken voor 

volwassenen om te delen. De boeken zijn herkenbaar aan de 

boekspotsticker. U mag er boeken in zetten en boeken 

uithalen, gratis. Zo is er leesplezier voor jong en oud op De 

Zevensprong. 

In groep 3 wordt heel veel geleerd: letters, woorden, zinnen, 

sommen, schrijven. De juffen combineren graag; zo gingen 

de kinderen bij de visboer op bezoek toen ze het woordje 

‘vis’ hadden geleerd. Ze hebben ook al 2 uitjes gehad, naar 

een natuurpad (over pissebedden) en naar de bibliotheek in 

Houten. Nieuw is de gymles in de grote gymzaal.  

 

In groep 4 hebben we afscheid 

genomen van juf Marchje. Juf Marlies is 

met veel plezier weer begonnen. Er 

wordt hard geoefend op de tafels. Juf 

Samantha is terug in de tijd gegaan met 

de kinderen door ze te laten schrijven 

met kroontjespennen en inkt. Het eerste 

uitje in groep 4 ging over 

paddenstoelen. En dit zijn geen 

opstandige leerlingen (zie foto) maar super geconcentreerde kinderen tijdens de 

Kanjertraining! 
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In groep 5 worden ook veel Kanjerlessen gegeven. De 

kinderen hebben leuke uitjes gehad: waterdieren vangen ( die 

daarna in het aquarium in de klas mochten logeren) en er 

kwam een archeoloog in de klas. Op de foto zie je kinderen in 

tweetallen reflecteren op hun ik-doel. 

 

In groep 6-7 wordt kunstzinnig gewerkt; eerst werden er werken gemaakt á la Escher, 

nu hangen er Paul Klees in de gang!  De van Goghs zijn in de maak. Groep 6-7 heeft 

een 

natuurles 

gehad in 

de idylle. 

 

 

 

 

 

Groep 7 en 8 hebben de eerste techniekles gehad bij De Techniekfabriek; de 

kinderen hebben de in de klas al een en ander voorbereid zodat ze tijdens de 

techniekles goed konden werken aan hun –jawel-  mobieltjeshouder! Zowel de 

kinderen, als de leerkrachten en vrijwilligers van de Techniekfabriek waren heel 

enthousiast over de les. 

  

 

  



Personeel 

Juf Anca (groep 3) is zwanger. Zij is in maart 2018 uitgerekend en zal in februari met 

verlof gaan. Juf Marchje, die het zwangerschapsverlof van juf Marlies heeft gedaan, 

zal juf Anca vervangen. Marlies is na de herfstvakantie weer begonnen met werken 

in groep 4. 

       Telefoon 

De afgelopen periode zijn we niet altijd even goed 

telefonisch bereikbaar geweest. Dat heeft te maken 

met VOIP-bellen en de wisseling in provider daarvan. 

Gelukkig werkt alles nu weer naar behoren. Toch kan 

het gebeuren dat de telefoon soms niet wordt 

opgenomen; de mensen die geen klas hebben zitten 

bijvoorbeeld in gesprek of zijn afwezig. U kunt ons altijd 

een mail sturen met het verzoek om u terug te bellen. 

Heeft u een ziek kind of een mededeling, dan mag u 

dat altijd per mail melden. Missen wij een leerling en is 

er voor 9 uur ’s morgens geen ziekmelding geweest 

via de telefoon of per mail, dan bellen wij u.  

Leerlingraad 

De kinderen van groep 8 hebben voor de zomer de leerlingraad verlaten. Daarom 

hebben we verkiezingen gehouden in groep 6. Gekozen zijn Faas, Anouk en Femke. 

Samen met Dion, Sophia, Manon en Laurence zijn zij de leerlingraad voor schooljaar 

2017-2018. Binnenkort volgt de eerste bijeenkomst; de leden kiezen in de eerste 

vergadering een voorzitter en secretaris/notulant. Ook bespreken we waarover een 

leerlingraad kan vergaderen en hoe de organisatie is. De leerlingraad maakt deel uit 

van het eco-team van De Zevensprong. Daarmee gaan we in de tweede 

vergadering aan de slag. Er zijn al 2 ouders die zich hebben aangemeld voor het 

eco-team! 

Inschrijven 

Heeft u een kind jonger dan 4, en is hij of zij nog niet ingeschreven op school, zou u 

dat dan willen doen? Wij vinden het namelijk fijn om te weten wie we kunnen 

verwachten op school. Een inschrijfformulier is te krijgen bij Claudia (op dinsdagen) 

of bij Marian. 

Sinterklaas 

Op 18 November komt Sinterklaas aan in Dokkum!  

Gelukkig komt de Sint ook dit jaar bij ons op school! Op 

dinsdag 5 december zal de Sint al onze groepen bezoeken, 

het wordt weer een spannende en vooral gezellige dag. Op 

dinsdag 5 december hebben wij een continurooster tot 14.00 

u. Alle kinderen hebben naast hun 10-uurtje ook eigen lunch 

mee. Vergeet u de afwijkende tijden niet door te geven aan 

de naschoolse opvang! 



 

Op donderdagavond 16 november zal de commissie ondersteund door een aantal 

enthousiaste ouders de school weer in sinterklaassfeer brengen. Heeft u zich nog niet 

opgegeven en heeft u toch even tijd om te helpen - u bent van harte welkom! We 

zien u dan graag vanaf 19.30 op school! 

Zoals elk jaar zullen wij in de klassen het Sinterklaasjournaal volgen. Het 

Sinterklaasjournaal is er vanaf maandag 13 november elke avond om 18.00 u op 

NPO3. Het zou fijn zijn als u het Sinterklaasjournaal ook thuis volgt. 

Sinterklaas heeft dit jaar weer gevraagd of de groepen 5 t/m 8 een beetje kunnen 

helpen in alle drukte. Zij gaan daarom op 20 November lootjes trekken en voor 

elkaar een mooie surprise maken met een cadeautje. Hier volgt nog een aparte 

informatiebrief over naar de desbetreffende ouders. 

Alle kinderen mogen dit jaar hun schoen zetten op school. Uiterlijk vrijdag 24 

november schoen op school voorzien van naam. 

Alle surprises zullen uiterlijk op maandag 4 december 16.00 op school moeten staan. 

Als de kinderen dat willen, mogen ze woensdag 6 december een (niet te kwetsbaar) 

cadeautje meebrengen om te laten zien. 

Wij kijken uit naar een gezellige tijd met de kinderen! 

De sinterklaas commissie (aanspreekpunt leerkrachten juf Anca) 

 

Ouderportaal ParnasSys  

Op De Zevensprong gebruiken we het 

digitale administratie- en  

leerlingvolgsysteem ParnasSys. Vanaf 

15 november gaan we het 

ouderportaal van ons 

administratiesysteem ParnasSys open zetten. Het Ouderportaal bestaat uit diverse 

functionaliteiten. Wij hebben binnen KS Fectio afgesproken dat we de algemene 

gegevens over het kind open gaan zetten voor de ouders/verzorgers. Later dit 

schooljaar willen we ook de resultaten van de landelijke toetsen en notities 

openzetten. 

Wat willen we bereiken? 

1. Het belangrijkste doel is het vergroten van de ouderparticipatie. Uit onderzoek 

blijkt dat de ouders tijdens de basisschoolperiode een hele grote invloed hebben op 

het welzijn en de leerprestaties van de kinderen. Het pedagogisch en didactisch 

partnerschap tussen de school en de ouders is hierbij van cruciaal belang en 

impliceert direct de gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

2. Administratieve gegevens up to date houden: Wanneer je de leerling 

gegevens zelf kunt inzien, valt het ook veel meer op wanneer iets niet meer klopt. 

We hopen dat op deze manier ons administratiesysteem vollediger en correcter 



wordt. Tevens zal het de administratieve last verlichten, omdat de wijzigingen nu 

digitaal binnen komen. 

3. Transparantie: Wanneer ouders inzage hebben in de behaalde cijfers, 

hebben we een aantal moeilijkheden in de communicatie opgelost. Met het 

openzetten zijn ouders sneller op de hoogte en zullen ze minder snel verrast worden. 

4. Meer afstemming in de gesprekken: Wanneer ouders en kinderen inzicht 

hebben in de resultaten van de gemaakt toetsen, wordt de rol van de leerkracht 

ook anders in de gesprekken. De leerkracht hoeft niet meer de boodschapper te 

zijn. Het gesprek zal veel meer gaan over het verhaal achter de cijfers (begrijpen) en 

de consequenties die het heeft voor in de les.   

5. Informatie voorziening aan gescheiden ouders: In de praktijk zien we dat de 

informatievoorziening aan gescheiden ouders soms moeilijk te managen is. De 

hoeveelheid informatie en het tijdstip van informeren loopt vaak niet helemaal 

synchroon. Het ouderportaal geeft de mogelijkheid om twee email adressen te 

koppelen aan een leerling, mits ze beiden de ouderlijke macht hebben. 

Wij zetten het ouderportaal voor u open, maar om ook daadwerkelijk inzicht te 

krijgen, dient u onderstaande stappen te doorlopen: 

Vanuit ParnasSys krijgt u een e-mail toegezonden op het bij de school bekende e-

mailadres. In de e-mail wordt een gebruikersnaam voor het ParnasSys-ouderportaal 

vermeld. Deze kan bestaan uit een combinatie van initialen en achternaam of een 

reeks van 17 hoofd- en kleine letters. Let op: de gebruikersnaam is 

hoofdlettergevoelig. Neem deze dus precies zo over.  

Voordat u gebruik kunt maken van het ouderportaal moet u eerst een wachtwoord 

instellen. Iets onder uw gebruikersnaam ziet u de link: Wachtwoord instellen. Klik 

hierop en u wordt doorgestuurd naar de webpagina waar u uw eigen wachtwoord 

kunt instellen. De gebruikersnaam is al ingevuld. In het eerste veld voert u uw eigen 

wachtwoord in en herhaalt dit in het tweede veld.  

Klik op de knop Wachtwoord instellen en u bent ingelogd. Onder uw profiel kunt u 

uw gebruikersnaam wijzigen als u dit nodig vindt.  

De wijzigingen in persoonsgegevens die u wilt doorvoeren in het Ouderportaal van 

ParnasSys worden als verzoek naar de schooladministratie gestuurd. De 

schooladministratie houdt 5 werkdagen aan om de wijzigingen te verwerken. Op het 

moment dat de wijziging is doorgevoerd in het administratiesysteem van de school, 

ziet u bij het inloggen de juiste gegevens in beeld staan. U kunt dus zelf geen 

persoonsgegevens wijzigen en opslaan.  

Eventuele vragen kunt u stellen via info7sprong@ksfectio.nl  

  



Belangrijke data 

9 november Groep 1 t/m 4 vrij 

14 november Ouderavond Kanjer 

15 november GMR 

28 november MR 

29 november Studiedag groep 1 t/m 8 

5 december Sinterklaasviering continurooster tot 

14.00 uur 

12 en 13 december Definitieve adviesgesprekken groep 8 

13 december Facultatieve gesprekken groep 1 t/m 7 

 

 

 

 

 

Geeft zingen ook kleur in jouw leven? 

En wil je nog beter leren zingen? 

Droom je weleens om mee te doen aan Voice Kids?  

Vind je het leuk om met andere kinderen te zingen? 

 

Dan zijn wij op zoek naar  JOU !!! 

Wie zijn wij? 

Wij zijn kinderkoor ZingZang. Wij repeteren elke woensdag van kwart voor zeven tot half 

acht onder leiding van Henk Stoeten, afgestudeerd koordirigent aan het conservatorium. 

Een aantal keer per jaar zingen we in de kerk op de Loerikseweg bij een gezinsviering en ook 

zingen we weleens in het ziekenhuis. Nu werken we toe naar optredens met Sinterklaas en 

Kerst!  

 

Lijkt het je leuk om eens mee te zingen? We hebben na de herfstvakantie open repetities! Je 

bent welkom op Loerikseweg 12, naast de kerk in Houten. 

Voor meer info: kinderkoorzingzang@gmail.com 

Of neem contact met ons op via mail: kinderkoorzingzang@gmail.com 
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