
 

 

Wat is er de afgelopen periode gebeurd? 

Vandaag vierden we met de 

hele school het paasfeest. Pastor 

Meike Hettinga kwam langs en 

vertelde aan de hand van een 

powerpoint het paasverhaal. 

Isabel uit groep 6 had mooie 

tekeningen gemaakt voor de 

presentatie. Daarna deden we 

het paasloopspel en was er een 

heerlijke paaslunch in de klas. 

Vanwege het fantastische weer 

kon er ook lekker buiten 

gespeeld worden. Het ziet er naar uit dat het nog wel even zo blijft – dat is nog eens 

een goede start van de vakantie! Het team van De Zevensprong wenst u en uw 

gezin een hele fijne meivakantie toe.  

De groepen 1-2 werkten na de kriebelbeestjes aan het thema lente en pasen. Op 2 

april deden we mee aan de buitenlesdag. Op het kleuterplein lag van alles klaar om 

te rekenen, schrijven, gymmen, tekenen en spelletjes te doen! 

Weer eens wat anders om zo cijfers te herkennen en op te 

tellen! Palmpasen werd goed bezocht door opa’s, oma’s, 

vaders, moeders en broertjes en zusjes. De mooie paastakken 

werden door de kinderen overhandigd aan iemand die wel 

een extraatje kon gebruiken. Natuurlijk vertelde juf Jacqueline 

het palmpaasverhaal en werd er gezonden. Daarna volgden 

al weer de koningsspelen. Groepjes kinderen van jong tot oud 

liepen langs allerlei spelletjes en hadden een leuke ochtend.  
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Groep 3-4 volgde een presentatie over de Vastenactie. 

Ook liepen ze het natuurpad Ribbeltje vlak bij de 

kinderboerderij. Dat ging over pissebedden. De kinderen 

hebben allerlei insecten gevonden, spelletjes gespeeld en 

uiteindelijk een huis voor Ribbeltje gebouwd. Tijdens de 

buitenlesdag hebben ze met elkaar de godsdienst les 

buiten gedaan. Er waren allerlei opdrachten die te maken 

hebben met het thema tuin. Schrijf woorden in de grond, 

zoek bloemen, wat ruik je etc. Aan het eind van de 

ochtend heeft groep 3 buiten gelezen in het themaboek. 

Groep 4 ging de spellingswoorden op het plein schrijven. 

We hebben genoten van de lessen, maar ook van het 

heerlijke weer tijdens het buiten eten en spelen. Tijdens de 

sponsorloop hebben de kinderen heel erg hun best 

gedaan, wat is er hard gerend! Voor palmpasen hebben 

de kinderen een blanco kaartje mee naar huis gekregen. 

Deze mogen ze voorzien van naam, adres en postzegel. In 

de klas werden ze versierd en donderdag werden ze gepost. Hou je brievenbus in de 

gaten! Groep 3-4 deed ook mee aan het korfbaltoernooi en werd 2e – gefeliciteerd! 

 

In groep 5 is tijdens de buitenles dag bij de natuurles buiten 

gezocht naar dieren met schutkleuren en alarmkleuren. Er 

werden heel wat lieveheersbeestjes gevonden, maar ook 

bijen, wespen, spinnen en slakken. Door heel hard te 

stampen kwamen er wat wormen uit de grond. We vonden 

ook bloemen die met hun mooie felle kleuren insecten 

lokken. Op 3 april kwam er een musicus in de klas. Hij gaf 

een ‘spreekbeurt’ over zijn muziekinstrument: de accordeon. Hij heeft veel verteld 

over zijn muziekinstrument en ook leuke liedjes 

gespeeld. De kinderen moesten raden uit welk 

land liedjes kwamen. Dat was soms nog best 

moeilijk. Ook moesten ze tellen hoe vaak een 

bepaalde melodie in een liedje terugkwam. 

Sommige leerlingen mochten de meester ook 

helpen bij het bespelen van zijn accordeon. Het 

was een leuke en leerzame les. De kinderen 

hebben erg hun best gedaan tijdens de 

sponsorloop en genoten van de koningsspelen. 



Groep 6 deed mee met 'Over de tong'. Dat is een project waarbij kinderen smaken 

leren onderscheiden en herkennen door te kijken, proeven en ruiken.  Na het kijken 

van een film over de producten in de Schijf van Vijf, mocht elk tweetal vier proefjes 

doen. Ze hebben ontdekt dat ze het verschil tussen water en melk niet proeven als 

ze bij het proeven hun ogen en neus dichthouden; hoe verrassend het is om smaken 

te combineren; wat het verschil is in smaak en structuur tussen een appel en 

appelmoes; en welke producten er zoet, zuur, 

zout, bitter en umami smaken. Groep 6 deed mee 

met het korfbaltoernooi. Ook kwam er een 

musicus in de klas. De musicus heeft ons van alles 

geleerd over de accordeon. We hebben 

verschillende muziekstijlen beluisterd, met onze 

ogen dicht naar muziek geluisterd en de 

binnenkant van een accordeon bekeken. Het was 

een leuke en leerzame les!  

In groep 7 orginiseerde De Zevensprong got talent. 

Iedere bezoeker betaalde 75 cent voor het goede 

doel (kika). Ze hadden het goed voorbereid en de 

optredens waren van hoge kwaliteit. Er kwam een 

gastles in verband met de vastenactie. Op 1 april 

verraste de groep meester Peter met het feit dat 

hij 40 jaar in het onderwijs zit. Iedereen nam een 

zak chips mee en een biertje, daar kan hij  nog 

lang van genieten. Groep 7 mocht de jury zijn in 

een landelijke kindergedichtenwedstrijd. Mary 

Heylema, een echte dichter, hielp daarbij. Daarna 

volgde de sponsorloop, ging groep 7 naar Tivoli 

voor een optreden van Dr Pepper en waren er de 

koningsspelen. 

Groep 8 deed mee met 

het korfbaltoernooi. Er waren gastlessen, voor de 

vastenactie maar ook van de Stichting Voorkom over 

roken. De cito Eindtoets is inmiddels achter de rug. Alle 

leerlingen van groep 8 moeten een eindtoets maken. 

Scholen kunnen hiervoor kiezen uit meerdere eindtoetsen. 

De door de overheid beschikbaar gestelde eindtoets is de 

Centrale Eindtoets. Met de Centrale Eindtoets kunnen 

leerlingen laten zien wat ze in acht jaar basisschool 

hebben geleerd. Het College voor Toetsen en Examens 

(CvTE) is verantwoordelijk voor de uitvoering van de 

Centrale Eindtoets. In de ochtend was er de toets, in de 

middag tijd voor ontspanning.  

 

 

 



Personeel 

Juf Corine heeft binnen KS Fectio een baan gevonden als coach voor startende 

leerkrachten. Dit doet zij 2,5 dag. De resterende tijd is ze op De Zevensprong aan het 

re-integreren. 

 

Eco-schools  

De leerlingraad heeft een workshop gedaan bij de Techniek Fabriek. Ze hebben 

bijenhotels gemaakt voor solitaire bijen. Die kunnen overwinteren in deze kasten. We 

hangen de kasten aan de muur bij onze insectentuin-in-wording. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastenactie: water verandert alles! 

De kinderen van De Zevensprong hebben het 

gigantische bedrag van € 2842,58 opgehaald tijdens de 

vastenactie! We ondersteunen hiermee waterprojecten in 

Congo, Sierra Leone, Nicaragua en Indonesië. Dichtbij 

afgelegen dorpen worden waterputten, pompen en 

opslagtanks aangelegd. Onze bijdrage brengt veel meer 

dan alleen schoon water: kinderen hoeven geen water 

meer te halen en kunnen gewoon naar school. 

Kindersterfte neemt af, de gezondheid verbetert en er is 

meer tijd voor school en werk. Schoon water verandert 

alles!  

 

 

 

 

 



Ateliers 

Meteen na de meivakantie starten we weer met de ateliers. Dat zijn workshops met 

een creatief, muzikaal of sportief 

karakter. Heeft u een leuk idee voor 

een workshop, wilt u uw talent delen 

of helpen bij een atelier – laat het ons 

weten. Zonder uw hulp krijgen we het 

niet rond. Ook opa’s en oma’s zijn 

welkom om te helpen. Bent u 

muzikaal, sportief, creatief, kunt u goed handwerken of toneel spelen? Laat het ons 

weten. In de keuken hangt een groot intekenvel. 

 

Hemel en aarde 

Tot de zomervakantie gaan de lessen godsdienst en levensbeschouwing over het 

onderwerp Schip. Geen betere manier om je op een avontuurlijke en reislustige 

zomer voor te bereiden dan op een schip. Onze methode Hemel en Aarde biedt 

weer een rijke verzameling lessen, waarin op alle mogelijke manieren wordt verkend 

wat het leven op een schip allemaal met zich meebrengt. En geloof het of niet, daar 

zitten verrassend veel levensbeschouwelijke en filosofische kanten aan. 

Overal op de wereld is zee en overal zijn schepen. En overal zijn mensen die hun 

leven wagen, hun lot in handen leggen van het schip; en dierbaren die maanden 

doorbrengen aan wal, in de hoop op een behouden vaart. Nergens is een mens zo 

kwetsbaar als op een schip op de uitgestrekte zee. 

Er bestaan veel verhalen waar schepen steeds een wankel houvast zijn in een woelig 

en gevaarlijk bestaan. In de bovenbouw vertellen we het verhaal van de Mayflower, 

het schip waarmee in 1620 Engelse pilgrimfathers een nieuw bestaan zochten in 

Amerika. En ze maken kennis met de Vliegende Hollander, het spookschip dat 

eeuwig moet blijven rondvaren. Verhalen lopen niet altijd goed af. De kinderen in de 

middenbouw maken kennis met een deel van de Odyssee, de Griekse mythische 

tocht met veel avonturen. In de onderbouw vertellen we een piratenverhaal, dat de 

sfeer van gevaarlijk avontuur en losbandigheid goed weergeeft. In al die verhalen 

zijn schepen een baken van hoop en zekerheid. 

Ook in Bijbelverhalen is zo’n rol vaak voor schepen weggelegd. De kinderen in de 

onderbouw horen het verhaal van Noah, die een boot bouwt tegen de grote 

watervloed. We vertellen het als een verhaal van hoop, waarin het schip de wereld 

redt. In de bovenbouw wordt het verhaal verteld over de apostel Paulus. Hij reist zo 

ver als zijn wereld groot is om het verhaal van Jezus door te vertellen. Op een reis 

naar Italië leidt hij schipbreuk bij een Grieks eiland. Het verhaal vertelt hoe Paulus 

omging met de risico’s van het reizen en de tegenslag van de schipbreuk. 



Het schip is in veel religies en levensbeschouwingen een krachtig symbool dat vaak 

te maken heeft met de kwetsbaarheid van het leven. In de lessen van de 

bovenbouw gaat het bijvoorbeeld over de Keltische mythe van Manannan, van wie 

verteld wordt dat hij de zielen naar de 

andere wereld vaart. In de 

middenbouw maken kinderen kennis 

met het Japanse zomerfeest Obon, 

wanneer brandende lantarens op het 

water worden gelaten, als groet aan 

de zielen die overleden zijn. De kleuters 

in de onderbouw maken kennis met 

het Thaise feest Loi Krathong, waar 

kleine bootjes, van papier gevouwen, 

met een lichtje erin, al het verdriet laten 

wegdrijven. 

We hopen dat de kinderen door deze lessen weer iets meer ontdekken van wat 

godsdienst en levensbeschouwing in je leven kan betekenen, en hoe rijk het leven 

wordt als je er met verwondering, vertrouwen en verbeelding van kunt genieten.. 

 

Belangrijke data 

19 april t/m 5 mei meivakantie 

10, 17 en 24 mei  Ateliers onderbouw  10:30 – 11:30 

 Ateliers bovenbouw 14:00 – 15:00 

16 mei Verkeersexamen groep 7 

21 t/m 24 mei Avondvierdaagse  

 

Ingezonden post  

De Vijfwal Family is een obstakel run voor alle leeftijden vanaf 4 jaar op vrijdag 17 

mei. 

Ouders en kinderen kunnen mee doen aan dit sportieve evenement op en over het 

Vijfwal Sportparcours. 

Vanaf 18.15 uur start de grote route van 5 km welke wordt begeleid door personal 

trainers. De kleine route (1,5 km) en tussenroute (3,5 km) starten om en om vanaf 

18.30 uur. 

Start is op park Schoneveld en finish is in de tuin van Kids Lodge. Zien we jullie ook? 

Kijk voor alle informatie op www.sportpunthouten.nl en schrijf je daar in. 

 

 

 


