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5 december: 

Sinterklaas 

 

7 december: 

Groepen 1 en 2 vrij 

 

16 december: 

Juf Jessica jarig 

 

17 december: 

8.30 uur: Koffiemoment 

ouders 

 

20 december: 

Kerstviering 

 

24 december t/m 4 januari: 

Kerstvakantie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Aanmelden van nieuwe leerlingen  

De afgelopen jaren heeft De Zevensprong een mooie groei 

doorgemaakt. Steeds meer ouders weten de weg naar onze school 

te vinden. Daar zijn wij erg blij mee. In november 2018 hebben 

wij, in samenspraak met onze MR, de beslissing genomen om 

voor 2018/ 2019 geen leerlingen meer aan te nemen voor de 

groepen 2 tot en met 8 (tenzij er een plek vrij zou komen), omdat 

voor deze groepen het groepsmaximum is bereikt. Vanaf heden 

zijn wij gaan werken met een wachtlijst voor deze groepen.  

Het is voor ons fijn om tijdig te weten met welke leerlingaantallen 
we bij onze planningen rekening moeten houden. Aan u, als ouder 
van één of meerdere leerlingen op De Zevensprong, vragen wij 
om uw kind(eren) tijdig in te schrijven. Heeft u binnen nu en 2 
jaar een kind dat 4 jaar wordt, dan is het vriendelijke verzoek uw 
zoon/dochter nu alvast aan te melden. 

Promotiefilm 
Binnen de Veluwse Onderwijsgroep worden de promotiefilmpjes 
van de scholen vernieuwd. Inmiddels is een aantal scholen al aan 
de beurt geweest en het resultaat is erg leuk geworden. 
Om ouders en verzorgers aan te spreken, worden ze rondgeleid 
op de toekomstige basisschool van hun kind(eren). We laten de 
school door de ogen van de kinderen zien middels het idee van 
een vlog. Alle verschillende aspecten van een dag op de 
Zevensprong komen aan bod. 
Vrijdag 11 januari zijn wij aan de beurt en wordt een nieuw 
promotiefilmpje opgenomen. Er zal deze dag in meerdere groepen 
worden gefilmd. Voor de betreffende groepen zijn 
toestemmingsformulieren in verband met de privacywet 
meegegeven aan de kinderen. 
 

Aankomst Sinterklaas 5 december 
Wij hebben van de Sint vernomen dat hij 5 december weer met 
zijn pieten bij ons is. Wij gaan hem ontvangen op het grote 
speelplein. Ouders van de kleuters mogen met de kinderen ‘s 
ochtends gelijk doorlopen naar het grote plein. Hier kunnen de 
ouders zien waar de kleuters en overige groepen verzamelen. 
Het is een kinderfeest, dus kinderen vooraan en ouders er achter.  

Kerstviering 
Na overleg tussen de directie, de OR en de Kerstcommissie, is 
besloten om de kerstviering te verplaatsen naar donderdag 20 
december. 
De viering zal plaatsvinden op school, in de ochtend van 09:00u - 
10:00u. Ouders zijn van harte welkom om hierbij aanwezig te 
zijn. 
's Middags is het kerstdiner van 17:00-18:00 uur. Voor ouders is 
er tijdens het kerstdiner gelegenheid om buiten op het grote plein 
iets te drinken. 

 

http://www.twitter.com/hertogvgelre
facebook.com/hertogvgelre


 
 

 

Een wijziging?  

Bijvoorbeeld een nieuw 

(e-mail)adres, 

telefoonnummer, 

noodnummer of iets 

dergelijks?  

 

Geef het door aan de 

administratie: 

 

administratie@ 

zevensprong.nu 

 
 

 

 

 

 

HARTIGE MUFFINS 

De kinderen in groep 7 hebben muffins gemaakt tijdens de 
kooklessen in het circuit op vrijdagmiddag. Deze hartige muffins 
zijn heerlijk voor de lunch of als klein hapje. Het leuke is dat je er 
eindeloos mee kan variëren. Als basis gebruik je meel, boter, melk, 
eieren en een beetje kaas. Daarnaast kun je er eindeloos 
verschillende soorten groenten aan toe voegen. 

Voorbereidingstijd: 15 minuten – baktijd: 20 á 25 minuten 

Recept voor 12 hartige muffins 

INGREDIËNTEN 

* 60 gram boter 

* 200 gram zelfrijzend bakmeel 

* 285 gram fijngehakte groenten (je kan het ook raspen) 

* 120 gram (jong-belegen) kaas, geraspt 

* 3 eieren 

* 50 milliliter (halfvolle) melk 

* Peper & zout 

RECEPT VOOR 12 HARTIGE MUFFINS 

Verwarm de oven voor op 180 graden. 

De boter in de magnetron of pannetje laten smelten en afkoelen. 

Vet een muffinvorm in met boter. 

Doe in een grote kom meel, groente en kaas. Meng met je handen 
goed door elkaar. 

Klop de eieren en roer de melk erdoor. Voeg daarna de afgekoelde 
boter toe en snufje peper en eventueel zout. 

Giet het mengsel bij de meelmix en roer goed door elkaar. 

Vul de muffinvormpjes en zet deze voor 20 a 25 minuten in de 
oven. 

De hartige muffins zijn klaar wanneer je er een sateprikker insteekt 
en deze er schoon uitkomt. 

Enjoy! 
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