Jaargang 10, uitgave 03, schoolweek 14

Beste kinderen, ouders/ verzorgers,
Dit is alweer de derde nieuwsbrief
van dit schooljaar! De tijd vliegt
voorbij en ook nu weer staat de
nieuwsbrief boordevol informatie: een
terugblik op de afgelopen periode en
natuurlijk ook een vooruitblik naar de
komende tijd.
De donkere dagen staan voor de deur.
Dat is ook ieder jaar weer een
gezellige tijd met veel leuke
activiteiten, waar iedereen erg van
zal genieten.
De volgende nieuwsbrief zal uitkomen
de dag voor de kerstvakantie.
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.
In de maanden oktober en november was
dat Lodewijk Pelgrim.
In december komt Lieke de Jong naar onze
school!
Jullie zijn van harte welkom op onze school!
We gaan er mooie en onvergetelijke jaren
van maken!!
Helaas nemen we afscheid van Leen en Sara.
De ouders van Sara en Leen hebben gekozen
voor het specifieke Vrije Schoolonderwijs,
passend
bij de levensvisie, in OudBeijerland.
Wij wensen ze heel veel succes en een
fantastische tijd op de nieuwe school.
Belangrijke data
3 december
inkijkmoment plakboeken
groep 1-2
5 december
Sinterklaas op school
6 december
tot 10.00 uur leerlingen VRIJ
(infomail volgt nog)
7 december
ADV groep 1-2
11 december OC vergadering
14 december zorgteamgesprekken
Kopij 8sprongnieuws 4
Meester Van Wezel gr 5-6
20 december middag: alle leerlingen VRIJ
’s avonds: kerstdiner
op De Achtsprong
8sprongnieuws 4
21 december studiedag, alle leerlingen
VRIJ
22 december t/m 6 januari kerstvakantie
Nieuws van juf Sanne
Ik ben inmiddels al een paar weken klaar met
de bestraling en ben nu bezig met het
herstellen hiervan.
Ik moet zeggen dat het best aardig gaat nu.
Mijn huid is aan het vervellen op de plek
waar ik bestraald ben en ook de wondjes in

mond verdwijnen. Ik kan weer slikken zonder
pijn en ik hoop dat ik ook weer snel mijn
smaak terug zal hebben. Maar dat zal nog
wel enige tijd duren. De ene dag heb ik veel
energie, maar er zijn ook nog wel dagen,
waarop ik vreselijk moe ben. Ik gebruik
inmiddels ook geen morfinepleisters meer,
waardoor ik zelf weer mag auto rijden. De
kans is dan ook groot dat ik u binnenkort
weer aantref op school. Ook al is mijn
herstel nu het belangrijkste voor mij, ik mis
de kinderen, mijn collega's en gewoon mijn
werk wel erg. Thuis zitten is ook niet alles.
Wederom wil ik nogmaals iedereen bedanken
voor alle lieve mailtjes en kaartjes, die ik
nog steeds mag ontvangen. Fijn dat er nog
steeds zoveel met mij meegeleefd word!
Tot snel!
Groeten,
juf Sanne
Kinderboekenweek
Het thema van de kinderboekenweek was dit
jaar “Hallo Wereld”. De school besteedt
ieder
jaar
veel
aandacht
aan
de
kinderboekenweek - want lezen is belangrijk
en leuk! - en dit jaar stond in iedere groep
een bepaald boek centraal.
De start was een bijzondere opening: iedere
groep werd uitgenodigd in het Leespunt,
waar Teresa (moeder van Aisha) voorlas in
het Portugees en daarna hetzelfde boek in
het Nederlands.
Op donderdag 11 oktober hebben de
kinderen de activiteiten gepresenteerd aan
de ouders, die ze rond dat boek in de
klassen hebben uitgevoerd. Er werd
voorgelezen,
gezongen,
gedanst
en
werkstukken (zoals tekeningen en collages)
gepresenteerd.
Dit jaar is er op De Achtsprong ook een
voorleeswedstrijd
gehouden.
De
drie
groepswinnaars Joris, Majlin en Skylar
hebben voor de school hun talenten laten
zien. Voor de jury was het moeilijk om de
uiteindelijke winnaar te kiezen, want ze
waren allemaal erg goed. Maar er kan er
maar 1 opgegeven worden voor de
vervolgronde en dat is Skylar geworden.
Gefeliciteerd Skylar!!!
Al met al een hele feestelijke week rond
boeken en we zijn al benieuwd naar het
thema van de kinderboekenweek 2013!!
Open dag voortgezet onderwijs
Datum jaarlijkse open dag:
Zaterdag 19 januari 2013

ECM (Edudelta College Middelharnis)
10.00 uur-15.00 uur
PM (CSG Prins Maurits)
12.30 uur-16.00 uur
RGO (RSG Goeree-Overflakkee)
10.00 uur-13.00 uur
De juf gaat ook naar school
Werken in het onderwijs, betekent ook
jezelf blijven ontwikkelen. Dit gebeurt door
bijvoorbeeld
studiedagen
en
korte
trainingen, maar dit kan ook door het volgen
van een opleiding.
Dit schooljaar ben ik van start gegaan met
een opleiding voor Intern Begeleiders.
Deze volg ik gedurende één jaar op de
Fontys Hogeschool (Master SEN). Omdat ik
al een Master SEN opleiding achter de rug
heb, kan ik de opleiding verkort doen.
In deze opleiding leer ik o.a. meer over
beleidszaken, schoolontwikkeling, coaching
en communicatie.
Tijdens mijn opleiding moet ik een
praktijkonderzoek uitvoeren. Deze ga ik
richten
het
protocol
meeren
hoogbegaafdheid op onze school. Het kan
zijn dat ik leerkrachten, kinderen, maar ook
ouders hiervoor om hulp zal vragen, zodat ik
een goed onderzoek kan neerzetten.
Uiteindelijk hoop ik een geschikt protocol
voor onze school te kunnen ontwikkelen, met
als doel dat er op De Achtsprong ook
voldoende aandacht en begeleiding is voor
deze leerlingen, zodat ook zij zich optimaal
kunnen blijven ontwikkelen.
Juf Jolanda
Groepsdoorbrekend spellingsonderwijs
Zoals u wellicht gemerkt heeft, zijn we dit
schooljaar net als met lezen en rekenen, ook
met
het
spellingsonderwijs
groepsdoorbrekend van start gegaan.
De reden dat er groepsdoorbrekend gewerkt
wordt, is dat iedere leerling zich op eigen
niveau kan ontwikkelen. Dit kan een stapje
terug zijn, het gemiddelde niveau, maar ook
een stapje verder.
Het bepalen van het niveau wordt gedaan
aan de hand van de Cito-toets resultaten, in
combinatie met de resultaten van de
methodetoetsen. De groepsindeling wordt
2x per jaar bekeken en aangepast.
Uiteraard kan het voorkomen dat er
tussendoor wijzigingen plaatsvinden, maar
dit gebeurt over het algemeen niet vaak.
Per groepsniveau zijn er 2 groepen.
Bijvoorbeeld groep 5A en groep 5B.

Groep 5A start met de leerstof van week 1
(begin groep 5) en groep 5B start met de
leerstof van week 19 (midden groep 5).
Op maandag en dinsdag wordt er geoefend
met het woordpakket en het werkboek. Op
donderdag worden de dictees afgenomen of
herhalings-/verrijkingsstof aangeboden.
Mocht u nog vragen hebben over het
groepsdoorbrekend werken op onze school,
kunt u altijd informeren bij de leerkrachten.
Leespunt 2012
Om de bezetting met ouders organisatorisch
rond te krijgen, is er voor dit jaar het
volgende rooster opgesteld.
31-10 groep 1 t/m 4 boeken ruilen
14-11 groep 5 t/m 8 boeken ruilen
28-11 groep 1 t/m 4 boeken ruilen
12-12 groep 5 t/m 8 boeken ruilen
Dan is het al weer kerstvakantie, rooster
voor volgend jaar volgt later…..
Ouderbijdrage schooljaar 2012-2013
De meeste ouders hebben de jaarlijkse
ouderbijdrage van €25,00 al overgemaakt op
rekeningnummer 14.09.95.528 ten name van
“Ouderraadcommissie
Achtsprong”
te
Achthuizen. Mocht u daar nog niet aan
toegekomen zijn, dan verzoeken wij u
vriendelijk doch dringend dat z.s.m. te doen.
Vermeld u daar duidelijk de naam van uw
kind(eren) bij.
Opbrengst kledingactie
Onlangs is de jaarlijkse kledingactie weer
geweest. De opbrengst was maar liefst €500
en komt geheel ten goede aan de
oudercommissie en daarmee aan alle
activiteiten voor de kinderen, die met dat
geld georganiseerd kunnen worden.
Projectweek Voeding en Beweging
Op De Achtsprong is de Projectweek
Voeding en Beweging al jaren een traditie.
Ieder schooljaar staan in oktober /
november de lessen een week lang in het
teken van voeding en beweging. Dit jaar lag
het accent op beweging.
De projectweek werd geopend door
wethouder Van de Ree, die de kinderen
vertelde hoe de kinderen in de tijd, dat er
nog geen sportverenigingen bestonden, aan
hun bewegingsuurtjes kwamen.
Daarna ging sportteam Go, bij de meeste
kinderen wel bekend, eventjes met de
kinderen bewegen in de hal. En zelfs een
beetje sporten. Zo werd het de kinderen
duidelijk dat dat toch wel een heel verschil

is: bewegen / sporten. Aan de andere kant
bleken ook de meeste kinderen met gemak
aan hun wekelijkse sportuurtjes te komen.
In iedere groep zijn er bijzondere
activiteiten uitgevoerd: koekjes bakken in
groep 3-4, rekenen met hagelslag in groep 56, smoothies maken in groep 7-8.
Op maandag en dinsdag hebben de kinderen
“anders fruit” te proeven gekregen: we
hebben mogen smullen van diverse soorten
meloenen en bijzonder fruit als Nashi’s
(kruising tussen een peer en appel)..
Verschillende lessen als biologie en lezen
stonden natuurlijk in het teken van voeding
en beweging.
Sportteam Go heeft twee fantastische
clinics verzorgd. Op dinsdag wervelend freerunning (met salto’s tegen de muur enz.) en
op
donderdag
spectaculair
acrobatiekgymnastiek. Voor de kinderen
onvergetelijk en de week werd feestelijk
afgesloten met een gymnastiekshow voor de
ouders, opa’s en oma’s. De sfeer was heel
gezellig, ontspannen en sportief. We kijken
weer terug op een enorm geslaagd project!!!

Voedselbankactie
Begin november heeft de RK kerk van
Achthuizen i.s.m. De Achtsprong en diverse
verenigingen van Achthuizen een actie voor
de
Voedselbank
Goeree
Overflakkee
georganiseerd.
Veel
inwoners
van
Achthuizen hebben via hun kinderen voedsel
aan
de
voedselbank
gedoneerd.
De
voedselbank
heeft
als
doelstelling
medeburgers op Goeree-Overflakkee, die
door specifieke omstandigheden tijdelijk
niet in staat zijn om zichzelf en hun
huisgenoten voldoende te voeden en te
kleden, wekelijks van een voedselpakket te
voorzien.
In de klassen is uitvoerig stilgestaan bij de
actie en Sint Maarten, die zelfs zijn eigen
mantel deelde. De leerlingen van De
Achtsprong
hebben
met
elkaar
levensmiddelen
ingezameld
en
op
zaterdagavond
10
november
is
dit
aangeboden aan de Voedselbank tijdens een
kerkviering in de kerk van Achthuizen.
Monique de Wit van de Voedselbank
reageerde met de woorden “Ik ben
sprakeloos!”. En dat zegt genoeg. Iedereen
bedankt!

In de actualiteit
De laatste tijd is er volop aandacht in de
media voor het fenomeen pesten. Zeker naar
aanleiding van de betreurenswaardige dood
van Tim Ridderink. Zoals u ongetwijfeld
weet was hij slachtoffer van ernstige
pesterijen en besloot hij een einde te maken
aan zijn leven.
Sindsdien wordt er in verschillende
programma’s veel aandacht besteed aan
pesten, zoals een paar weken geleden in het
programma Debat op 2.
Ook De Achtsprong neemt krachtig stelling
tegen pesten in de vorm van het actief
Kanjeren. Niet alleen door de lessen te
geven, maar dit te verweven in alle lessen en
in de dagelijkse praktijk.
Uit onderzoek blijkt dat we werken op de
meest effectieve manier, omdat de volgende
principes daaraan ten grondslag liggen:
1. Onderkennen
dat
pesten
een
complex proces is. Dat houdt in dat
simpelweg
uitsluitend
straffen
zinloos is;
2. Onderkennen dat bij pesten de
groep een probleem heeft. Niet
alleen het gepeste kind, maar ook
alle andere betrokkenen. En dat gaat
verder dan het gepeste kind, de
pester en meelopers. Ook de
leerkrachten en ouders! Iedereen
heeft eigen verantwoording;
3. Communicatie is het sleutelwoord.
De vraag, die daarbij centraal staat
is “Wil je doen, zoals je doet?” Wat
er daarna moet gebeuren is
afhankelijk van het antwoord daarop;
4. De meelopers van de groep kunnen
een verschil maken: zij geven de
pester “benzine” (of niet!). Zonder
de meelopers is een pester eenzaam;
5. Ook het gepeste kind heeft zijn of
haar aandeel. Dit kind (maar het
geldt ook voor een volwassene) moet
duidelijk de grens aangeven en zich
stellig
richten
op
“maatjes”.
Weerbaarheid is dan belangrijk. Dat
is makkelijker gezegd dan gedaan.
Ouders en school (en klasgenoten!)
moeten daarbij ondersteunen;
6. Geen enkele leerkracht staat voor
de klas om een kind ongelukkig te
laten zijn. Geen enkele ouder van een
pester is blij met het feit dat
zijn/haar kind pest. Geen enkele
ouder is blij dat zijn/haar kind een
meeloper is. Het is te gemakkelijk
om de oplossing bij alleen de school

of alleen de ouders te leggen.
Ouders en school moeten samen
optrekken in het belang van het
slachtoffer.
7. Als een pester niet bereid is
zijn/haar gedrag aan te passen,
zullen
passende
maatregelen
genomen moeten worden. Dit zal
echter alleen in extreme gevallen
voorkomen, want zoals al eerder
aangegeven, mag je er van uitgaan
dat ieder kind het goede wil doen.
8. Pesten is van alle tijden en komt in
alle bevolkingslagen voor. Uit te
bannen is het dus helaas niet, maar
accepteren is niet aan de orde.
Ieder jaar nodigen we ook de ouders uit
voor een Kanjermiddag-in-de-klas, maar
hopelijk
heeft
u
zo
ook
wat
achtergrondinformatie over pesten.
De NIO
Inmiddels wordt op De Achtsprong al
meerdere jaren De NIO gedaan door de
leerlingen van groep 8. Als school vinden we
het belangrijk om naast het beeld wat de
leerkrachten en ouders van de leerling
hebben en de feitelijke resultaten (Citotoetsen en methodetoetsen) ook een
onafhankelijk en betrouwbaar beeld te
krijgen van de capaciteiten van leerlingen.
Die kun je dan goed vergelijken met alles
wat je al weet van de leerlingen. En het
mooiste is als dat allemaal overeenkomt: het
algemeen
beeld
–
de
Cito-toetsen
(waaronder de entreetoets) en de NIO. In
de meeste gevallen kunnen we dan eind
november
al
een
doorverwijsadvies
bespreken met de ouders en de betreffende
leerling. Dan wordt de eindtoets nog maar
een formaliteit, een bevestiging van het
advies. En dat haalt behoorlijk wat druk van
de ketel voor de kinderen.
Afgelopen
week
zijn
de
10minutengesprekken geweest en in groep 8
stonden de gesprekken vooral in het teken
van het bespreken van de NIO-rapportage.
De algemene conclusie is dat we kunnen
zeggen dat in de meeste gevallen de kennis
en vaardigheden overeenkomen met wat de
verwachtingen mogen zijn. En in een enkel
geval waar dat niet voor geldt, hebben we
nog enkele maanden om tot een definitief
doorverwijsadvies te komen. Want het is de
bedoeling dat ieder kind natuurlijk op de
plek terecht komt, waar hij/zij gelukkig kan
worden!

Wat een “aparte” kleur voor de
boeiborden…...??!!!
Nou, dat is het zeker!
De meeste ouders hebben er wel een mening
over en dat is niet zo gek. De kleur van de
boeiborden (groen) valt op z’n zachtst
gezegd “niet weg in de omgeving” en dat is
nou net de bedoeling.
De Achtsprong verandert en daar hoort ook
de uitstraling bij! Van “we zijn er wel, maar
je moet goed kijken hoor” naar “De
Achtsprong leeft en je mag ons zien!”.
Nu is de buitenkant nog wat mat, maar in het
voorjaar wordt onze school opgeschilderd:
kozijnen crème hoogglans en verder de
kleuren rood/blauw (draairaampjes) en geel
(deuren). Dat maakt het een stuk vrolijker.
Ook worden er
begin 2013 nieuwe
verwarmingsketels geplaatst en recent is er
een nieuw dak gelegd (platte delen).
Nieuwe leerlingen: onze toekomst
Het gaat goed met de nieuwe aanmeldingen,
maar voor een kleine dorpsschool is het
natuurlijk
altijd
belangrijk
om
het
leerlingaantal in de gaten te blijven houden!
We zijn altijd met de toekomst bezig en
willen voorkomen dat we teruglopen, want
dat kan allerlei consequenties hebben.
Bijvoorbeeld
het
vormen
van
combinatiegroepen van 3 leerjaren. Daar is
nu nog geen sprake van, maar op deze plaats
toch een oproep: zegt het voort, zegt het
voort, ook buiten Achthuizen.
Overigens, het consultatiebureau heeft
aangegeven dat het goed gaat in Achthuizen
met het aantal kinderen……….
Verslagje MR vergadering dd 30-10-2012
Er zijn een aantal punten besproken en over
van gedachten gewisseld, waaronder:
De mogelijkheden van vervanging van juf
Sanne, indien zij niet na de Kerstvakantie
het werk kan hervatten (overigens is de
verwachting dat juf Sanne dan wel weer
terug is). De continuïteit zal zeker
gewaarborgd blijven!
Wij merken dat er op een goede en
constructieve manier gewerkt wordt aan de
kwaliteit van de school in de brede zin.
Wij krijgen als oudergeleding de indruk dat
de communicatie vanuit school naar ouders
toe naar tevredenheid functioneert.

Punt wat bij elke vergadering wordt
besproken is de sfeer binnen de klassen.
Deze lijkt in alle klassen goed te zijn,
waarbij groep 5 en 6 er positief uit lijkt te
springen en groep 7/8 over het geheel
genomen goed draait, met af en toe wat
mindere momenten.
Vanuit de kinderen
Tijdens de projectweek Voeding en
Beweging ging groep 7/8 naar de
bioboerderij. Indy en Temmy van het ecoteam hebben daar antwoord gezocht op de
volgende vraag:
Heeft een bioboerderij ook met eco te
maken?
De bio boerderij heeft zeker te maken met
eco omdat:
Ze zijn diervriendelijk, het is plantaardig en
ze gebruiken geen giffen. Daardoor komen
de goede beestjes en die eten de slechte
beestjes op.
Groetjes, Indy en Temmy
OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP
Voorafgaand aan het uitkomen wordt de
nieuwsbrief altijd gecontroleerd op spelling
en zinsbouw door iemand, die gevoel heeft
voor taal. Dit gebeurt ook bij het uitgeven
van een boek. Het afgelopen jaar was dat de
oma van Leen en Sara.
We zijn nu op zoek naar iemand, die dat wil
overnemen. Mocht u dat leuk vinden, of kent
u iemand, die dat graag doet? Meldt u dat
dan bij ons!

