
 

 

Wat is er de afgelopen periode gebeurd? 

 

We hebben met 108 kinderen en heel veel ouders de avondvierdaagse gelopen. 

Nou ja, avonddriedaagse werd het uiteindelijk. Maar wat was het leuk! 

Groep 1-2 had het hele schoolgebouw en het plein voor zichzelf, groep 3 t/m 7 was 

op schoolreis en groep 8 kanoen. De hal was prachtig versierd in 

ridders&jonkvrouwensfeer en er waren heel veel leuke knutsel- en spelopdrachten. 

En natuurlijk een prachtige voorstelling door een poppenspeeltheater.  

 Dankzij de warmte worden de kinderen ’s morgens buiten voorgelezen. Juf Bianca 

en juf Jacqueline geven regelmatig een buitenles. 
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 In groep 3 ging de schoolreis naar Julianatoren. Het was een 

superleuke dag! Het rekenen wordt steeds moeilijker, en de 

juffen bedenken er veel bij. 

Zoals Post-it memory en 

rekenen met speelkaarten. 

Groep 5 kwam er een handje 

bij helpen, dat was fijn. Juf 

Floor geeft steeds meer les; 

soms ook buiten zoals deze 

schrijfles. De avondvierdaagse was een feestje! 

 

Groep 4 werd uitgedaagd met de 

klokkijkchallenge. De gehele dag door vroeg de juf de 

kinderen hoe laat het was, hoe laat over 25 minuten, hoe laat 

over 2 en een half uur enzovoorts. Ook moesten ze de tijd in 

de gaten houden en aan de juf vertellen als het de goede 

tijd was. Voor ieder goed antwoord kon er een punt verdiend 

worden. Bij 10 punten moest de juf trakteren op ijs. Drie keer 

raden wie er moest trakteren. De juffen vierden hun 

verjaardag en zijn enorm verwend met van ieder kind een 

bloem en een armband! De presentaties van de praatplaten 

zijn van start gegaan. Bij de kanjerles hebben de kinderen 

besproken wanneer je trots mag zijn, ze hebben geleerd wat 

je moet doen om een goede luisterhouding te laten zien 

tijdens een gesprek en zijn er  vertrouwensoefeningen 

gedaan. Het is leuk om te zien dat iedereen zich zo goed inzet! 

Groep 5 ging op schoolreis naar Duinrell. De kinderen, ouders en leerkrachten 

hebben zich goed vermaakt. Omdat meester Peter ziek was gingen juf Corine en juf 

Charlotte mee. Anderhalve week later ging 

de groep weer op pad: Robin Hood- les in het 

speelbos. De kinderen van groep 5 hebben 

een geweldige ochtend gehad! Goed 

gecamoufleerd slopen ze door het bos. Ze 

hebben leren stokvechten, hutten bouwen, 

naar dierengeluiden geluisterd en schatten 

gezocht. Er mocht ook nog even vrij gespeeld 

worden. Juf Charlotte had een project 

rondom de alien Kenki en de ruimte. De kinderen kregen informatie over raketten en 

hebben een raket/ruimteschip ontworpen voor Kenki. Daarna hebben ze in de klas 

deze raket in elkaar geknutseld. De raket is echt gelanceerd op het buitenterrein.  



Groep 6-7 is op schoolreis geweest 

naar Duinrell, een leuk park. De 

kinderen waren ingedeeld op durf 

alles, wil wel nat worden, en rustig 

aan. De kinderen van groep 7 

hadden verkeersexamen. Hesje 

aan met rugnummer en gaan! 

Vorige week kregen we de uitslag: 

al onze leerlingen zijn geslaagd. De 

avondvierdaagse werd door veel 

kinderen gelopen. Groep 6-7 heeft deze week meegedaan aan battle at the beach 

in Noordwijk, wat een geweldige dag was dat! Een zo stevig mogelijk fort bouwen in 

het zand en hopen dat het tijdens de vloed zo lang mogelijk blijft staan. Spelen, 

leren en samenwerken tegelijk. 

In Groep 7-8 ging groep 7 naar Duinrell en 

groep 8 ging kanoën met juf Lisette op de 

Kromme Rijn. ’s Avonds had groep 8 een 

bbq op school en daarna het chaosspel. 

Groep 7 is geslaagd voor het 

verkeersexamen, daar zijn ze trots op! 

Deze 4 dames hebben De Zevensprong 

verdedigd tijdens de GEObattle in Hengelo, een 

aardrijkskundewedstrijd voor scholieren. Thymen Doeleman loopt stage bij FC 

Utrecht. Hij studeert voor sportfysiotherapeut. Hij heeft gevraagd om een les te 

mogen geven voor zijn eindopdracht. Op 5 juni was het zover! Het was super leuk! 

Groep 8 oefent ondertussen hard voor de musical… 

Cito-eindtoets 

De uitslag van de Cito eindtoets is binnen. Gemiddeld heeft groep 8 van De 

Zevensprong 534,8 gescoord. Daarmee zitten we 0,1 onder het landelijk 

gemiddelde. De uitslag valt ons enigszins tegen en strookt niet met het beeld dat wij 

van onze leerlingen hebben. Daarom zijn we met de kinderen in gesprek gegaan. Uit 

die gesprekken blijkt dat het digitaal afnemen van de toets even wennen was. De 

toets is adaptief, wat inhoudt dat het niveau van de vragen wordt aangepast aan 

het niveau van het kind. Sommige kinderen merkten dat het daardoor steeds 

moeilijker werd en er meer tijd nodig was voor de opgaven. Kinderen geven ook 

aan dat de toets er niet meer toe doet; het advies is binnen en als je bent 

aangenomen op de middelbare school van je keuze, waarom zou je dan heel erg je 

best doen? Wij denken vanuit dat perspectief dat het uitvallen van juf Ghislaine ook 

een rol gespeeld kan hebben. Binnen Fectio bespreken wij de diverse eindtoetsen 

om van elkaar te leren; onze insteek is de uitslag kloppend te laten zijn met ons 

beeld van de kinderen. 

 

 

 



Formatie 

In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen voor welke groepen is gekozen in 

schooljaar 2018-2018. 

De bemanning van de groepen hebben we met het team gemaakt. Er is oa 

gekeken naar  

 Wat vraagt een groep aan begeleiding? 

 Waar liggen de onderwijsbehoeften van de leerlingen? 

 Welke leerkrachten kunnen samen een duo vormen op basis van ervaring en 

het aantal werkdagen? 

 Waar kunnen leerkrachten zich ontwikkelen? 

 

Teamleden en PMR zijn akkoord met deze verdeling: 

 

Groep/Dag 1-2 3-4 5 6 7 8 

Maandag Anca Bianca Lisette Samantha Peter Ghislaine 

Dinsdag Anca Bianca Lisette Samantha Corine Ghislaine 

Woensdag Anca Marloes Corine Marlies Peter Ghislaine 

Donderdag Jacqueline Marloes Corine Marlies Peter Ghislaine 

Vrijdag Jacqueline Marloes Corine Marlies Peter Ghislaine 

 

Marian gaat een halve dag minder werken. Ze is dan maandag en dinsdag en  

donderdag/vrijdag afwisselend aanwezig. 

Corine gaat 1 dag in de week leerkrachten coachen binnen KS Fectio, daarom 

werkt ze nog 4 dagen op De Zevensprong. 

Van Ghislaine weten we nog niet of ze in augustus al helemaal terug is. Mogelijk 

starten we met een invaller. 

Functie/dag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Directie Marian Marian  Marian om 

de week 

Marian 

om de 

week 

Intern 

Begeleider 

 Marjolein  Marjolein  

Administratie Nathalie 

middag 

 Nathalie 

Ochtend 

  

ICT/leerlinghulp  Peter 

Verheul 

Peter 

Verheul 

Peter 

Verheul 

 

 

Wenmiddag 

Op maandag 18 juni is onze wenmiddag. Groep 8 is vrij. De kinderen gaan om 13.15 

u naar hun nieuwe leerkracht toe. Juf Anca zal er nog niet bij zijn omdat ze nog met 

verlof is. Juf Marjolein zal juf Ghislaine vervangen tijdens de wenmiddag.  

 

 



Studiedagen &vakanties 

Vakantie / vrije dagen  Data 

Herfstvakantie za 20 okt  t/m zo 28 okt 2018 

Kerstvakantie  

za 22 dec 2018 t/m zo 6 

januari 2019 

Krokusvakantie  

za 23 feb  t/m zo 3 maart 

2019 

goede 

vrijdag/Pasen/meivakantie vr 19 april t/m zo 5 mei 2019 

Hemelvaart  

do 30 mei 2019 t/m zo 2 juni 

2019 

Pinksteren  ma 10 juni 2019 

Zomervakantie  

za 20 juli  t/m zo 1 september 

2019 

 

De studiedagen voor schooljaar 2018-2019 zijn: 

31 augustus 2018  groep 1 t/m 8 

8 november  2018  groep 1 t/m 4 

28 november  2018  groep 1 t/m 8 

28 januari 2019   groep 1 t/m 4 

4 april  2019   groep 1 t/m 4 

24 juni 2019   groep 1 t/m 4 

 

Gebouw 

Veel ouders hebben al hun hulp 

aangeboden om mee te helpen met 

het opknappen van de school. Daar 

zijn we superblij mee.  

Op woensdag 11 juli zoeken we in de 

middag en ’s avonds ouders die voor 

ons  

- in de lokalen dingen van de muur willen schroeven zodat de schilder overal 

makkelijk bij kan. 

- de kapstokken in de hal kaal willen schuren. 

- twee flinke muren willen behangen (zelfstandig werkruimte onderbouw en 

teamkamer) 

- de prikborden in de groepen willen schilderen  

Wij zorgen voor instructies en drinken met wat lekkers, u neemt gereedschap mee. U 

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

mailto:directie@7spronghouten.nl
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Verhuisdozen gezocht 

Wij zijn op zoek naar verhuisdozen voor de verbouwing. Mogen we ze van u lenen of 

hebben, laat het weten bij de leerkracht van uw kind. 

Leerlingraad 

Onder toeziend oog van loco-burgemeester Herman Geerdes, is er op woensdag 6 

juni een nieuwe kinderburgemeester gekozen voor seizoen 2018-19. Roef Schroten is 

de gelukkige. Zijn pitch viel het meest in de smaak bij de andere kandidaten en de 

kinderraad. Laurens Haks, uit groep 6-7, is benoemd als loco-burgemeester. Zijn pitch 

is gefilmd en wordt woensdag op social schools gezet. Maar liefst zeven kinderen 

van zo'n 10, 11 jaar hadden zich opgegeven voor de verkiezing. Ze waren afkomstig 

van verschillende scholen uit de gemeente en hadden elk een eigen pitch 

voorbereid. Danielle van Kuijk, Friso Leskens, Imad Azmaa, Jette de Vries, Laurens 

Haks, Nanne Gilsing en Roef Schroten. Stuk voor stuk kregen ze de kans om het 

publiek te overtuigen waarom zij de meest geschikte kinderburgemeester zouden 

zijn. Familie en vrienden op de tribune hingen sowieso al aan hun lippen, maar het 

belangrijkste was het om de aanwezige kinderraadsleden te overtuigen, want die 

zouden gaan stemmen. Overtuigen deden ze door te strijden voor hun standpunten, 

die heel concreet waren, zoals 'meer speelplekken voor oudere kinderen' of 'minder 

zwerfafval op straat'. Waar de één een mooie PowerPointpresentatie gebruikte om 

haar verhaal over eenzaamheid onder kinderen kracht bij te zetten, wist een ander 

als echte politicus te pleiten voor actiever onderwijs, zodat het weer leuk wordt om 

naar school te gaan. Uit elk  

verhaal klonk een zekere betrokkenheid bij wat er speelt in zijn of haar directe 

leefomgeving. Zo werd roken op het sportveld genoemd als irritatiepunt. Of het op 

straat gooien van de verpakking van verzamelplaatjes bij de supermarkten. Hoeveel 

moeite kost het nou om dat in de prullenbak achter je te doen? De kwaliteit van de 

pitches was uitermate hoog! Het verhaal dat de meeste stemmen kreeg, was van 

Roef Schroten. Hij wil als kinderburgemeester het pesten gaan aanpakken. Niet 

alleen treiteren op school, maar ook cyberpesten ziet hij als een groot probleem. Hij 

wil actief alle scholen benaderen. Roef: "Vaak hebben scholen wel regels, maar wat 

heb je eraan? Ik ga onderzoeken of het geen flutregels zijn." Pesten is een 

onderwerp wat vaker terugkomt in de kinderraad. Ook in de vergaderingen met de 

volwassen gemeenteraad erbij stond het laatst op de agenda. Voor zowel jong als 

oud was het erg informatief om hier ervaringen over uit te wisselen. De kinderraad is 

niet niks, ze vergaderen maandelijks en er zijn regelmatig activiteiten. Gina Dijkstra 

vertelt over wat ze het afgelopen jaar bereikt hebben. "We hebben een fietstocht 

door Houten gemaakt, en daarbij alle gevaarlijke punten besproken en 

gefotografeerd, zodat de gemeenteraad daar iets aan kan doen." Rob Boomsma 

en enkele andere leden van de Lionsclub Houten, organiseren alles rondom de 
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kinderraad. Komend jaar is alweer de vierde ronde, en het gaat nog een stukje 

professioneler worden. "De kinderen gaan zelf de vergaderingen voorzitten." 

Afgelopen zaterdag is in het Imkerspark tijdens het foodfestival de nieuwe 

kinderraad en kinderburgemeester geïnstalleerd. (bron: Groentje.nl) 

Personeel 

Juf Ghislaine is voor het eerst weer op school geweest. U zult haar de komende tijd 

ook onder schooltijd tegenkomen; ze helpt bijvoorbeeld mee met het maken van de 

decors voor de musical van groep 8. We zijn blij dat we haar weer vaker zullen zien. 

Vaderdag/moederdag 

We krijgen regelmatig de vraag wat de afspraak is over het maken van vader-en 

moederdagkado’s. In groep 1 t/m 5 maken wij met de kinderen iets voor moeder- 

en vaderdag. Vanaf de bovenbouw geven we kinderen tijd om zelf iets te 

bedenken en/of te maken. 

 

Van de Tussenschoolse Opvang 

Hallo allemaal 

Mijn naam is Angenita en ik ben overblijfkracht en knutselmoeder. Tijdens de pauze 

vroeg i  k aan een aantal kinderen  in groep 4 of ik hun dopje mocht hebben van het 

drinkpakje/flesje. De vraag was waarom, waarop ik antwoordde: ik spaar ze voor 

KiKa dat is een afkorting van kinderkanker. Alle doppen die we kunnen sparen gaan 

naar een mevrouw en die brengt ze weer in Nijmegen waar ze omgesmolten 

worden en dat brengt geld op en dat geld wordt gebruikt voor onderzoek om  

kinderkanker zo goed mogelijk te onderzoeken. Deze mevrouw is ook op school 

geweest om de doppen in ontvangst te nemen en zij was er reuze blij mee. Het was 

totaal 4.2 kg, best veel voor een korte tijd! Dus lijkt het U leuk om ook doppen te 

https://dekinderkookshop.nl/recepten-voor-kinderen/categorie/vaderdag-en-moederdag-recepten/


sparen lever ze dan SCHOON in en geef ze aan Uw kind mee. Bedankt lieve 

kinderen dat jullie mee geholpen hebben!! Groetjes Angenita 

Medewerkers voor Tussenschoolse Opvang gezocht 

Wij zijn nog steeds op zoek naar nieuwe overblijfmedewerkers. Bent u enthousiast, 

vriendelijk, duidelijk, flexibel en wellicht een beetje creatief, dan zijn bent u van harte 

welkom om ons team te ondersteunen. Overblijven gebeurt op maandag, dinsdag, 

donderdag en vrijdag van 12.00 tot 13.15 uur. U krijgt een vrijwilligersvergoeding, wat 

neer komt op €12,50 keer. Naast dat u op een of meer vaste dagen naar keuze 

overblijft met kinderen, verwachten we u ook twee  keer per jaar op een overleg dat 

plaats vindt voor de overblijf. Heeft u zelf geen tijd om over te blijven, maar kent u 

wel een hele goede kandidaat (opa, oma, buurvrouw, vriendin, collega), geef het 

dan door aan Carola Blokker via overblijf@7spronghouten.nl. Uiteraard moet elke 

overblijfmedewerker een verklaring omtrent gedrag kunnen overleggen. 

Nieuw MR-lid 

We zijn heel blij dat Wouter Boon, vader van Isabel uit groep 5 en Felix uit groep 3, 

zich heeft gemeld als nieuw MR-lid. Hij zal na de zomervakantie starten. 

Belangrijke data 

18 juni  Wenmiddag groep 1 t/m 7 

20 juni 13.30-15.30 zelfgemaakte en tweedehands markt 

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 

 

 

mailto:overblijf@7spronghouten.nl


Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 

Privacy binnen KS Fectio 

KS Fectio vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de privacy van onze 

leerlingen. De Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming, die op 25 mei 2018 van kracht wordt, vormen het 

uitgangspunt van ons privacybeleid. In verband met deze nieuwe wetgeving zijn we 

druk doende om het Privacyprotocol aan te passen, een nieuw Privacyreglement op 

te stellen en daaruit voortvloeiende maatregelen te treffen.  

De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken 

alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden 

van de leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. De meeste 

gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving op de school). 

Daarnaast registreren leerkrachten en ondersteunend personeel van de scholen 

gegevens over de leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er 

bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding 

van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).  

Ons uitgangspunt is dat medewerkers niet méér inzage of toegang hebben tot de 

persoonsgegevens dan zij strikt noodzakelijk nodig hebben voor de goede 

uitoefening van hun werk. KS Fectio hanteert de wettelijke bewaartermijnen met 

betrekking tot het bewaren en verwijderen van inschrijfgegevens en leerlingdossiers. 

Onderstaand vindt u een overzicht van enkele belangrijke speerpunten van het 

privacybeleid van KS Fectio 

Digitale leermiddelen en privacy 

Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor 

is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te 

kunnen identificeren als die inlogt. De leverancier mag de leerlinggegevens alleen 

gebruiken als wij daar toestemming voor geven, zodat misbruik van die informatie 

door de leverancier wordt voorkomen. Met alle softwareleveranciers die 

persoonsgegevens voor ons verwerken zijn of worden verwerkersovereenkomsten 

afgesloten. In die overeenkomst beschrijft de leverancier onder andere welke 

gegevens zij verwerken, met welk doel, op welke manier, wie er toegang heeft en 

welke beveiligingsmaatregelen zij getroffen hebben om verlies of misbruik van data 

te voorkomen.  

Uitwisseling leerlinggegevens met andere organisaties 

Als er leerlinggegevens worden uitgewisseld met andere organisaties, vragen we 

daarvoor vooraf de toestemming van de ouders, tenzij we volgens de wet verplicht 

zijn om die informatie te verstrekken. Dat kan het geval zijn als de 

leerplichtambtenaar om informatie vraagt of als het Ministerie van Onderwijs, Cultuur 

en Wetenschap informatie nodig heeft. 

Rechten van ouders 

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als 

de gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de 



gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mag u vragen 

die specifieke gegevens te laten verwijderen.  

Beeldmateriaal 

Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de 

website van de school of in de nieuwsbrief, gaan wij vooraf uw toestemming vragen. 

Momenteel wordt er gewerkt aan een nieuw toestemmingsformulier. Ouders mogen 

altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven 

instemming in te trekken. Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk 

zorgvuldig met de foto’s omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is een 

foto te plaatsen.  

Beveiligingsincidenten en datalekken 

Er is een Meldpunt beveiligingsincidenten en datalekken ingesteld en een 

bijbehorend protocol beveiligingsincidenten en datalekken opgesteld dat beschrijft 

welke stappen genomen dienen te worden wanneer er een (mogelijk) 

beveiligingsincident wordt geconstateerd waarbij persoonsgegevens betrokken zijn. 

Inschrijvings- en toestemmingsformulier 

Op dit moment wordt er een nieuw inschrijvings- en toestemmingsformulier 

ontwikkeld, dat op alle scholen gebruikt gaat worden. 

Dataverwerkingsregister 

In een dataverwerkingsregister zal worden vastgelegd welke persoonsgegevens 

waar worden opgeslagen, met welk doel en wie hier toegang tot heeft. Dit register is 

nog in ontwikkeling. 


