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Beste kinderen,
verzorgers,

ouders

en

U ontvangt deze nieuwsbrief op de
laatste dag van de eerste periode
van dit schooljaar. In de klas is alles
opgestart en de vakantie behoort tot
onze herinneringen……..de zomer is
voorbij, de herfst is begonnen.
Deze nieuwsbrief blikt vooruit na de
herfstvakantie en informeert u over
belangrijke dingen van de afgelopen
weken en de komende weken.
Veel leesplezier.
Marco van Bers,
Directeur
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Welkom nieuwe leerlingen
Op deze plaats in de nieuwsbrief
heten we de nieuwe leerlingen van
harte welkom.

Naomi van Schijndel en Lieke Vervloed zijn
al helemaal gewend op De Achtsprong en
maandag 12 november is de eerste schooldag
voor Lodewijk Pelgrim.
Heel veel plezier en succes op
Achtsprong Lieke, Naomi en Lodewijk!

De

Belangrijke data
13 t/m 21 oktober herfstvakantie
22 oktober
juf Sanne ADV
25 oktober
gastles pastoor
Geurts
MR
26 oktober
ADV groep 1-2
28 oktober
Wintertijd
29 t/m 2 november
projectweek
Voeding en beweging
2 november
zorgteamvergadering
5 november
juf Sanne ADV
6 november
juf Sanne jarig
9 november
ADV groep 1-2
13 november OC
19 november juf Sanne ADV
22 november eerste rapport gr. 1-2
23 november ADV groep 1-2
rapport groep 3t/m 8
kopij 8sprongnieuws extra
editie sw 14
27 november 10-minutengesprekken
29 november 10-minutengesprekken
30 november zorgteamgesprekken
8sprongnieuws extra editie
sw 14
3 december
inkijkmoment plakboeken
juf Sanne ADV
5 december
Sinterklaas op
De Achtsprong
7 december
ADV groep 1-2
11 december OC
14 december zorgteamgesprekken
aanleveren kopij
8sprongnieuws
17 december juf Sanne ADV
20 december 8sprongnieuws 3 sw 17
’s middags: leerlingen vrij

’ s avonds : Kerstdiner
studiedag
leerlingen VRIJ!
22 december kerstvakantie t/m 6 januari
21 december

Nieuws van juf Sanne
Zoals inmiddels bekend is bij iedereen zat
er een gezwel in mijn wang, waarin helaas
kwaadaardige cellen gevonden zijn. Het
gevolg hiervan is, dat ik bestraald moet
worden.
Op het moment dat ik dit stukje schrijf
(zondag 7-10) heb ik er 16 van de 35
bestralingen opzitten en nu beginnen de
bijwerking de kop op te steken. Ik begin last
te krijgen van mijn huid op de plaats, waar ik
bestraald word mijn slokdarm is pijnlijk en ik
ben soms erg moe. Ik ben de afgelopen week
begonnen met morfinepleisters en mag dus
geen auto meer rijden.
De komende maand word ik dus nog
bestraald en zullen meester Van Wezel en
juf Carla de klas van mij overnemen. Het
plan is tot aan Kerstmis. Op een afstandje
ben ik trouwens nog wel betrokken bij de
klas!!!
Ik wil iedereen op deze plaats ontzettend
bedanken voor de vele steunbetuigingen die
ik via de post of per mail heb mogen
ontvangen!!!
Groeten, juf Sanne
Mijn 40-jarig ambstjubileum meester Van
Wezel
Vrijdag 7 september jl. zaten we (mijn
vrouw en ik ) te wachten op wat komen zou!
Een grote lege bus stopte voor de deur en
de chauffeur verzocht ons in te stappen.
Versierd met ballonnen en vlaggetjes gingen
we naar school.
Daar werden we feestelijk ontvangen door
de directeur, het team, alle leerlingen en
veel ouders.
Terwijl we onder een ereboog doorliepen,
werden we toegejuicht en -gezongen.
Daarna volgde een kort toespraakje en een
prachtig ingestudeerd lied.
Langzamerhand kregen we het er al warm
van; wat een onthaal!
Vervolgens was het feest voor de kinderen.
Oud-Hollandse
kinderspelen
waarvan
iedereen zichtbaar genoot.
Ondertussen waren onze eigen kinderen en
kleinkinderen ook aangekomen en genoten er
evenveel als wij van.
Aan het eind van de ochtend werden we
overladen met zelfgemaakte cadeaus,

persoonlijke presentjes en een kubus met
inhoud namens de ouders.
“Het zou me wel even bezig houden om hem
open te krijgen!! , zo dacht men.
Maar ik kan u vertellen dat hij
zaterdagmiddag om half één open was.
Vervolgens werden we weer thuis gebracht
met een luxe taxi.
's Middags waren er 3 bioscoopzalen, waar
de
leerlingen
met
eventueel
zelf
meegebrachte "stoelen" konden genieten van
drie zelfgekozen films.
Meester Marco zorgde voor de popcorn uit
de popcornmachine en wij zorgden dat de
leerlingen er van konden genieten door het
uit te delen in de bioscoopzalen.
Om half vier trokken we met personeel ,
kinderen en kleinkinderen naar Croissy, waar
we verrast werden op een heerlijke Hightea.
Ook daar werden we weer overladen met
cadeaus en een toespraak.
Om zes uur werden we weer thuis afgezet,
waarna we ons konden voorbereiden op de
receptie.
“Hoeveel mensen zouden er komen???”
Ik had gezegd: “Als er maar meer dan tien
komen, dan is het goed!”
Maar geweldig was de belangstelling.
Nooit gedacht dat zoveel mensen de moeite
zouden nemen om te komen.
Ook de dia's in de school waren een geweldig
succes, met dank aan juf Jolanda.
Om tien uur kwamen we vermoeid , maar heel
voldaan thuis.
We hadden nooit kunnen denken, dat deze
dag zo geweldig zou verlopen.
Een woord van dank is dan ook zeker op zijn
plaats.
Namens Willie, kinderen en kleinkinderen wil
ik iedereen, die dit georganiseerd heeft,
geweldig
bedanken.
Het
was
echt
fantastisch.
Ook iedereen die belangstelling getoond
heeft door een kaartje te sturen, velen met
hele lieve, ontroerende woorden, te mailen
of de receptie te bezoeken: hartelijk dank.
Het hele weekend hebben we versteld
gestaan van alles wat ons overkomen is.
Nu is het weer afkicken, maar de vrijdag
zullen we nooit vergeten!
En tenslotte hebben we de foto’s nog……
Meester Van Wezel

40-jarig ambstjubileum juf Marianne
In september vierden we dat meester Van
Wezel 40 jaar in het onderwijs werkt en op
De Achtsprong. Daar kunt u elders in deze
nieuwsbrief informatie over lezen. Maar
deze maand vieren we ook het 40-jarig
ambtsjubileum van juf Marianne. Helaas
heeft juf Marianne niet 40 dienstjaren bij
de Stichting, zodat we geen (tweede)
feestdag mochten organiseren.
Dat heeft ons er niet van weerhouden om op
donderdag 4 oktober een leuke middag met
juf Marianne feestelijk door te brengen.
Juf Marianne heeft iedereen op een stukje
taart getrakteerd. We hebben gezongen
voor haar, iedere klas heeft een schilderij
gemaakt en ook de ouders en natuurlijk het
team hebben een cadeau gegeven.
Het was enorm gezellig en we hopen dat ook
juf Marianne hele leuke herinneringen heeft
aan deze feestelijke gebeurtenis!

Tot slot een woordje van dank van Marian

Dank voor: de versierde school, de 40
kaarsjes, de 4 schilderijen gemaakt door
alle leerlingen, de hulp vanuit school en mijn
familie.
Dank voor: de warme woorden op papier en
op die dag gesproken, de kaarten, het liedje,
de tekeningen, de cadeaus, de gezelligheid
van iedereen.
Gewoon: Dank je wel!
Marian
GO Play
Sportteam GO is sinds 1 januari 2012 actief
om het sportaanbod voor de inwoners van
gemeente Middelharnis en Oostflakkee
kwalitatief te verbeteren en te vergroten.
De combinatiefunctionarissen leggen de
verbindingen tussen scholen, verenigingen en
de buurtsport.
Na schooltijd vinden er bij de buurtsport
gratis sport- en spelactiviteiten voor de
groepen 3 t/m 8 plaats.
Een onderdeel hiervan is ‘GO Play’. Tijdens
de GO Play is iedereen welkom, staan er
allerlei sporten en spellen klaar en kunnen de
kinderen zelf kiezen wat ze willen doen en
op deze manier ontdekken wat bij hen past.
GO Play is om de week in elk dorp.
Heeft u nog tips of vragen kunt u ons altijd
bereiken via de Staver of de mail op
sportteamgo@hotmail.nl.
Twijfel niet en kom langs met al je vrienden
en vriendinnen!

GO Play Achthuizen
15:30 – 16:30 groep 3 t/m 8 inde gymzaal
Maandag 29 oktober
Maandag 12 november
Maandag 26 november
Met sportieve groeten,
Chantal van der Klooster
Sportteam GO
Schoolmaatschappelijk Werk
Mijn naam is Tineke Rozendaal en ik ben de
schoolmaatschappelijk werker van RK. bs. De
Achtsprong.
Het Schoolmaatschappelijk Werk is er voor
u en al uw vragen met betrekking tot het
opgroeien van uw kind(eren). U kunt hierbij
denken aan het gedrag van uw kind,
moeilijkheden in de thuissituatie, als uw kind
onzeker is, als er sprake is van
echtscheiding of als u bepaalde twijfels of
vragen heeft. Soms maakt u zich zorgen of
heeft uw kind bijvoorbeeld een moeilijke
gebeurtenis meegemaakt.
Kortom, er kunnen aardig wat vragen en/of
zorgen zijn. Aarzel dan niet om eens binnen
te stappen, omdat het prettig of nuttig kan
zijn om met iemand van gedachten te
wisselen.
Het Schoolmaatschappelijk Werk is er ook
juist voor de kleine vragen!
Ik zal aanwezig zijn op dinsdag 1 x in de
maand ( zie poster, die ophangt in school en
ook op de site van de school staat) en ik ben
telefonisch bereikbaar via 0187-488070
U kunt ook altijd even overleggen met de
leerkracht van uw kind of de intern
begeleider
als
u
twijfelt
of
het
Schoolmaatschappelijk Werk iets voor u kan
betekenen.
Kom gerust binnen lopen!
Tineke Rozendaal, Schoolmaatschappelijk
Werk
No Apologies
Op 4 en 5 oktober hebben de leerlingen van
de groepen 7 en 8 samen deelgenomen aan
een weerbaarheidsproject, uitgevoerd door
de GGZ.
Ieder schooljaar wordt een dergelijk
project gegeven in deze groep, om de
leerlingen voor te bereiden op en na te laten

denken over de vele keuzen, die ze in onze
maatschappij moeten (gaan) maken.
De ouders van de leerlingen van groep 7 en 8
hadden voorafgaand aan het project een
ouderavond. Ook zij hebben met elkaar
gesproken over de veranderingen, waar hun
kinderen mee te maken krijgen.
De huidige tijd is toch echt wel heel anders
dan onze eigen kindertijd. Denk maar eens
aan de invloed van sociale media, reclame,
mondigheid en de discussie over respect.
Maar ook de financiële situatie van kinderen
is anders dan een aantal jaren geleden,
vooral door het feit dat er nu meer
tweeverdieners zijn dan ooit.
Dat brengt voor ieder kind veel keuzen met
zich mee en hoe een kind daarmee omgaat
heeft veel te maken met het imago (hoe
denkt
een
kind
over
zichzelf),
vriendschappen met anderen, de media ( die
de kinderen beïnvloeden), risicogedrag (kan
een kind zich beheersen?), seksualiteit
(beseft het kind dat dat kostbaar is?) en tot
slot weerbaarheid (komt het kind op een
juiste manier voor zichzelf op?).
De kinderen hebben twee intensieve dagen
achter de rug en zitten er nu helemaal vol
van. Ze hebben veel geleerd, maar vooral
zichzelf en anderen (nog beter) leren
kennen!
Cito-eindtoets groep 8
Lang was er veel onduidelijkheid m.b.t. de
cito-eindtoets van groep 8. Het vorige
kabinet had de cito-eindtoets in de huidige
vorm nog maar koud afgeschaft of het
kabinet viel. Daarmee werden veel plannen
“in de koelkast gezet.”
Enkele weken geleden werden de scholen
ingelicht dat de cito-eindtoets definitief zal
plaatsvinden op vijf, zes en zeven februari
2013. Toen bleek ook dat er voortaan 2
versies van de Eindtoets beschikbaar zullen
zijn. De informatie was echter niet
éénduidig en na enig speurwerk bleek dat de
Basistoets (versie 1) bedoeld is voor
leerlingen, die een doorverwijsadvies krijgen
van tenminste VMBO-gemengd theoretische
leerweg. De Niveautoets (versie 2) is juist
bedoeld voor leerlingen met een basis- en/of
kaderberoepsgericht doorverwijzingsadvies,
al dan niet met LWOO. Maar verder is er
helemaal niets bekend over de toets. En dat
is vreemd, want de school bepaalt welke
toets een leerling moet maken en de school
moet die keuze nu maken op grond van
onvolledige informatie. En dat is jammer,
want het blijkt ook zo te zijn dat iedere

leerling, die een te hoog resultaat (in het
geval van de Niveautoets) of juist te laag
resultaat (in het geval van de Basistoets)
behaalt, de uitslag daarvoor dan ongeldig
wordt verklaard. Iedere leerling loopt dus
het risico dit schooljaar 2 toetsen te
moeten maken……
Cito kan hier geen goede antwoorden op
geven, dus we zullen moeten afwachten hoe
dit schooljaar de Eindtoets verloopt.
De ouders van de kinderen, die de
niveautoets gaan maken zijn overigens
persoonlijk op de hoogte gesteld.

Even voorstellen: juf Carla
Beste ouders van de Achtsprong,
Zoals u weet is juf Sanne een poosje
uitgeschakeld en ben ik voor haar in de
plaats gekomen gedurende deze voor haar
moeilijke periode.
Mijn naam is Carla Vollebregt en ik woon in
Hooge Zwaluwe. Zelf heb ik twee kinderen
van 11 en 14 jaar en denk om die reden wel
te weten wat er speelt in die leeftijdsgroep,
wat goed van pas komt in groep 7 en 8.
De keuze om in de vervangingspool te werken
is een vrijwillige keuze, omdat ik het leuk
vind om op verschillende scholen te werken.
Daarnaast vind ik het een uitdaging om
iedere keer weer zo snel mogelijk de school,
de leerlingen en de ouders te leren kennen
om de invalperiode succesvol te laten
verlopen en af te ronden en de leerkracht
weer zo goed mogelijk te laten starten.
Voor juf Sanne hoop ik dat ze snel weer kan
beginnen en in de tussentijd maak ik er met
de kinderen een zo goed mogelijke tijd van.
Mocht u vragen hebben, loop dan gerust
even bij me binnen.
Met vriendelijke groet,
Carla Vollebregt
Pinautomaat
De kinderen van De Achtsprong waren ook
aanwezig bij de Pinautomaatdorpsactie, want
Achthuizen is er voor De Achtsprong en De
Achtsprong is er zeker ook voor Achthuizen!
De oktobertelling
Hoewel
veel
scholen
teruglopen
in
leerlingaantal, blijkt De Achtsprong op 1
oktober (een belangrijke datum voor
scholen) de teller stabiel te hebben staan op
71 leerlingen.

Opleidingen op De Achtsprong
Vorig schooljaar ben ik gestart met de
opleiding Master SEN (Special Educational
Needs) richting: gedragsspecialist. Deze
opleiding duurt 2 jaar.
Inmiddels heb ik het eerste jaar met succes
afgerond en is het tweede jaar van start
gegaan. Ik hoop de opleiding dit schooljaar
af te kunnen ronden, zodat ik mijn kennis en
kunde in de praktijk kan gaan toepassen.
Juf Sanne

De volgende keer zal juf Jolanda een stukje
schrijven over haar opleiding Intern
Begeleider.
Nieuwe manier van inzamelen van afval
Binnenkort zal het afval van De Achtsprong
ondergronds verzameld worden. Naast het
fietsenhok
wordt
een
ondergrondse
container geplaats. Deze moderne oplossing
is goedkoper dan de rolcontainer. Maar dan
moeten we wel zo weinig mogelijk afval
produceren, want hij wordt op afroep
geleegd en iedere keer kost dat een bepaald
bedrag. En vooral in deze tijd van
bezuinigingen kan al het geld, dat besteed
wordt aan afvalinzameling niet aan de
kinderen besteed worden.
Nu is het zo dat het grootste deel van het
afval op De Achtsprong bestaat uit: lege
pakjes sap. Daarom doen we een dringend
beroep
op
iedereen
om
vanaf
de
herfstvakantie de al bestaande afspraak van
drinken in een beker met draaidop weer te
gebruiken en als uw zoon of dochter dan
toch een pakje drinken meeneemt het afval
weer zo mogelijk mee te nemen naar huis.
Dat scheelt liters afval op jaarbasis en van
die besparing kunnen we de dingen kopen, die
uw kind nodig heeft.
Bovendien, als ECO-school met Groene Vlag
kunnen we toch niet anders dan milieuverantwoorde keuzen maken, die ook nog
goed voor de portemonnee zijn?
Dank voor uw medewerking!

als juf Carla aangegeven tot die tijd te
blijven.
Begroting voor 2013 :
De belangrijkste punten van de begroting
zijn doorgenomen, het belangrijkste punt is
de aanschaf van een nieuwe rekenmethode.
De begroting moet nog doorberekend en
beoordeeld worden door het college van
bestuur (CvB) van Stichting De Waarden.

Communicatie naar de ouders :
Elke

vergadering

wordt

er

uitgebreid

gesproken over de communicatie tussen
school en ouders. Dit is dikwijls een zeer
belangrijk punt geweest.
Wij, als oudergeleding van de MR, doen er
alles aan om dit zo goed mogelijk te laten
verlopen. Alle punten waar wij en ook andere
ouders tegen aan lopen, worden zeer kritisch
besproken met het team en de directie.
In het verleden hebben we nogal eens te
maken gehad met zgn. ‘poortpraat’. Dit kwam
de sfeer niet ten goede. Op dit moment gaat
het goed en laten we dit zo houden.
Mocht er nu toch iets dwars zitten, stap de
school dan binnen en bespreek dat in eerste
instantie met de desbetreffende leerkracht
of directie. Of kom desnoods naar de MR.
Dan wordt het bespreekbaar gemaakt. Ook
wij weten dat het anno 2012 de tijd van de
sociale media is, maar maakt dat het
socialer?
We moeten de dingen IN school bespreken
op basis van wederzijds respect. Dan worden
er goede dingen bereikt.
Pestprotocol 2012:
Ter afronding hebben we na een lange tijd
van

voorbereiding

het

pestprotocol

en

schoolafspraken 2012 vastgesteld.
Nieuws uit de MR

Tot zover de belangrijkste punten die we

Op 11 september jl. hebben we onze eerste

besproken hebben, tot de volgende keer.

MR vergadering van dit schooljaar gehad en

Groeten van de MR

hierbij een overzicht van de besproken
punten.
Nieuws uit het team :
Zoals het er nu uitziet, zal juf Sanne tot de
kerstvakantie niet voor de klas staan, maar
gelukkig hebben zowel meester Van Wezel

Eco nieuws
Wist u dat:
De bloembakken, die we afgelopen
schooljaar hebben gekregen van de
schoolverlaters van groep 8, heel
gezellig staan op de speelplaats?

De bloembakken een voorproefje
zijn van onze nieuwe schooltuintjes,
waar we in het voorjaar aan gaan
werken?
Ze zijn gevuld met viooltjes en dat
er ook al narcisbollen in zitten voor
het voorjaar ?
De eerste bolletjes zijn geplant door
Maaike en Mika?
Maaike en Mika de 2 nieuwe
leerlingen zijn voor het eco-team?
Er 9 kinderen waren die zich hadden
opgegeven?
Het moeilijk was om uit de briefjes,
waarop de kinderen hadden
geschreven, waarom ze graag in het
eco-team wilden, een keuze te
maken.
Het eco-team vol plannen zit om er
dit school jaar, samen met de hele
school, weer een groen jaar van te
maken?

pesten, lichaamstaal van anderen, karakters
en vriendschappen.
Op 5 november is er een ouderavond waarin
wordt uitgelegd wat het doel is van de
training.

Deze

avond

vindt

plaats

de

Grutterswei in Oude Tonge en duurt van
19.00 uur tot 20.30 uur.
De eigen bijdrage per kind aan deze cursus
is € 25,- en wordt voldaan op de ouderavond.
De trainingen vinden plaats in Grutterswei in
Oude Tonge.
4de les 28 november

Ouderavond 5
november
1ste les 7 november

5de les 5 december

2de les 14 november

6de les 12 december
en ouderavond

3

de

les 21 november

7de les 16 januari
2013

Voor meer informatie of aanmelding voor de
training kunt u contact opnemen met:
Ilse van der Welle; dit kan per e-mail via
ilsevanderwelle@jongerenwerkgo.nl
telefonisch te bereiken via (0187) 47 08 40
of 06 51 32 51 90

WEERBAARHEIDSTRAINING
BRUGKLASLEERLINGEN
Gaat uw kind na de zomervakantie naar de
middelbare

school?

Dat

wordt

een

spannende tijd met veel veranderingen; uw
kind maakt nieuwe vrienden, de schooldagen

Vernieuwde pestprotocol, schoolafspraken
en overblijfafspraken
Jaarlijks worden het

pestprotocol,

de

school- en overblijfafspraken nauwkeurig

zijn lang en in de klas zitten kinderen uit

onder de loep genomen om de afspraken

verschillende dorpen.

levend te houden (zoals u eerder in deze
nieuwsbrief heeft kunnen lezen in het stukje

Als ouder heeft u minder zicht op wat uw

van de MR).

kind doet en met wie hij of zij om gaat. Het

Anders worden de afspraken al snel iets op

is belangrijk dat uw kind met voldoende
zelfvertrouwen op alle veranderingen kan
inspelen.

Geheim

ZonMw

andere keer niet of bij de ene persoon wel
en bij de andere persoon niet.

In opdracht van de gemeenten organiseert
het

papier en gelden ze de ene keer wel, de

en

van
het

Goeree-Overflakkee
jongerenwerk

/

Goeree-

Overflakkee een weerbaarheidstraining voor
brugklasleerlingen. Bureau HOE?ZO geeft
deze interactieve cursus waarbij de nadruk
ligt op veiligheid en weerbaarheid. De lessen

Om ervoor te zorgen dat op school alles zo
soepel als mogelijk verloopt, eerlijk en
duidelijk

voor

iedereen,

worden

de

afspraken ook de met kinderen doorgenomen
en kunnen ouders ze bekijken op de website
onze school.

zijn opgebouwd uit mentale en fysieke

Mededeling vanuit het Leespunt

onderdelen.

Na de herfstvakantie zal het Leespunt
voortaan om de week worden bemand.

Door

themaspellen,

kringgesprekken
thema's
gevoelens,

rollenspellen

worden

uitgelegd.
grenzen

De

en

verschillende
thema's

stellen,

zijn;

groepsdruk,

