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Beste
kinderen,
verzorgers,

ouders/

Na een drukke decembermaand
kunnen we de komende weken
uitrusten. Dat betekent vooral
genieten, bijkomen, met de familie
tijd doorbrengen of zelfs er even
tussenuit gaan. In ieder geval niet
zo veel meer moeten en dat geeft
weer energie voor de tweede helft
van het schooljaar.
Het team van De Achtsprong
wenst alle ouders en leerlingen
heel fijne en gezellige kerstdagen
en alvast een gelukkig, gezond en
leerzaam 2013!!!
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 maand januari is dat Lieke
de Jong

Je bent van harte welkom op onze school!
We gaan er mooie en onvergetelijke jaren
van maken!!
Belangrijke data
7 januari
eerste schooldag 2013 en
nieuwjaarsborrel
10 januari
gastles pastor Geurts
MR-vergadering
11 januari
gymles groep 7-8
12 januari
Jose Troost jarig
14 januari
meester Marco jarig
15 januari
OC-vergadering
17 januari
juf Anita jarig
groep 8 bezoekt het VO
18 januari
ADV groep 1-2
24 januari
juf Elly jarig
25 januari
HGPD-gesprekken
groep 5-6 en 7-8 gymles
van meester Bart *
1 februari
ADV groep 1-2
5-6 en 7 februari cito groep 8
8 februari
carnaval en
Warme Truiendag
15 februari
ADV groep 1-2
21 februari
8sprongnieuws 5
*
Mededeling gymnastiek voor ouders en
kinderen groep 7-8
Als in de schoolkalender staat dat
meester Van Wezel op maandag in groep
7-8 staat, dan krijgen de leerlingen op
maandag gymles.
Als de leerlingen op vrijdag gymles
krijgen, dan staat dit duidelijk vermeld in
de schoolkalender. In die week hebben de
leerlingen dan geen gymles op maandag.
In een week waar ook HGPD-gesprekken
vallen (altijd op vrijdag) krijgt groep 7-8
gymles van meester Van Wezel.
De groep krijgt zo iedere week 1 uur
gymles in de gymzaal. Voor meer
informatie over de inhoud en opzet van de
gymles verwijzen wij u naar de schoolgids.

Daarin wordt meer achtergrondinformatie
gegeven.
Mededeling gymnastiek voor ouders en
kinderen van groep 5-6 en 3-4
Voor de leerlingen van groep 3-4 en 5-6
gaat er wat veranderen. Na de
kerstvakantie krijgen de leerlingen van
groep 5-6 op dinsdagmiddag gymnastiekles
van een vakleerkracht gymnastiek. Ook
groep 3-4 krijgt les van hem, maar zij
kregen al gymnastiek op dinsdag. Zijn
naam
is
meneer
Steven.
De
gymnastieklessen van groep 5-6 op vrijdag
komen hierdoor te vervallen.
Nieuws van juf Sanne
Het gaat steeds beter met me. Iedereen
blijft ook steeds zeggen dat ik er zo goed
uit zie. Daar knapt een mens zeker van op!
Na de kerstvakantie zal ik weer voor de
klas staan. In eerste instantie een paar
uur per dag en dit bouw ik uit tot ik
uiteindelijk weer fulltime voor groep 7/8
kan staan.
Ik heb er zin in! Maar ik ga eerst lekker
genieten van de Feestdagen. Ik wens
iedereen een gelukkig en gezond 2013 toe!
Juf Sanne
Sinterklaas op De Achtsprong
We hebben even moeten wachten, maar
gelukkig kwam Sinterklaas met 2 van zijn
pieten op 5 december bij ons op school! En
hoe: hij kwam aan met dezelfde bus als
meester Van Wezel, toen hij zijn jubileum
vierde.
De hele ochtend is hij op bezoek geweest
in alle groepen. De kinderen hebben voor
hem gedanst. Het was een supergezellig
feest. Zijn pieterbazen hadden zelfs
grote zakken vol met cadeaus bij zich! Er
zat voor ieder kind wat in. Jammer genoeg
was Pietje Verliefd er niet bij….de juffen
hadden hem graag eens ontmoet: de piet
achter
de
liefdesbrieven……Nou
ja,
misschien volgend jaar weer!!!!!
Het rekenonderwijs in Nederland
Regelmatig horen we zeggen, dat het
rekenonderwijs vroeger “beter” was.
“Toen werd er nog uit het hoofd
gerekend.” “De grootste getallen werden
gebruikt”.
Maar wat nu beter is, is even vaak
onduidelijk. Ook wetenschappelijk is er
geen bewijs om bovenstaande bewering te
staven.

Woensdag 12 december jl. besteedde het
televisieprogramma Labyrinth aandacht
aan de vier verschillende benaderingen van
rekenen. Dat gaat over de haat en de
liefde voor getallen. Ook wordt uitgebreid
ingegaan op dyscalculie, het rekenneefje
van dyslexie.
U kunt de uitzending nakijken op
uitzending met de volgende link:
http://www.uitzendinggemist.nl/aflevering
en/1312448
HGPD-gesprekken??? Zorgteam???
Bovenstaande termen bent u misschien al
eens tegen gekomen.
Maar wat is het nu eigenlijk?
Binnen onze school is er een zogenaamd
zorgteam.
Deze bestaat uit Marco van Bers
(Directeur) en Jolanda de Looze (Intern
Begeleider).
Op het moment dat er een zorg ontstaat
over
een
leerling,
bespreekt
de
groepsleerkracht dit met u als ouder. Het
initiatief kan ook van de ouders uitgaan en
zij nemen dan contact op met de
leerkracht. De leerkracht van uw zoon of
dochter
is
namelijk
de
eerst
verantwoordelijke en het aanspreekpunt.
Mocht de zorgvraag blijven bestaan, dan
zal deze vraag door de groepsleerkracht
(in overleg met u) voorgelegd worden in
het zorgteam. Zorg kan gaan over het
leren of het gedrag van een leerling.
Het is mogelijk dat het zorgteam u
uitnodigt voor een HGPD-gesprek.
HGPD staat voor Handelings Gerichte
Proces Diagnostiek.
Dit wil zeggen, dat er samen met het
zorgteam,
groepsleerkracht(en)
en
ouder(s) een gesprek wordt gevoerd,
waarin de leerling helemaal in kaart wordt
gebracht. Het is namelijk van groot belang
voor het kind dat school en ouders samen
optrekken.
Tijdens
het
gesprek
worden
schoolsituaties besproken, maar ook
thuissituaties. Samen proberen we een
volledig beeld te schetsen van de leerling.
Met dit beeld proberen we ons
onderwijsaanbod zo goed mogelijk te laten
aansluiten
op
de
leerling.
Het is mogelijk dat vanuit dit gesprek
observaties, onderzoeken of andere
actiepunten naar voren komen, maar dit is
absoluut niet noodzakelijk.

Soms is samen praten over de leerling al
voldoende om het onderwijsaanbod aan te
kunnen passen.
Voor
de
HGPD-gesprekken
wordt
formatietijd ingezet. Dat wil zeggen dat
een aantal keren per jaar de IB’er wordt
vrijgeroosterd om als compleet zorgteam
de gesprekken te kunnen voeren. De
HGPD-gesprekken vinden daarom alleen
plaatsvinden op vooraf ingeplande data,
die
u
kunt
terugvinden
in
de
schoolkalender.
Het kan voorkomen dat over een kind
meerdere HGPD-gesprekken per jaar
gevoerd worden.
Op de site kunt u binnenkort onze 1zorgroute nalezen. Stap voor stap staat
er beschreven wie wat doet op welk
moment. Maar het belangrijkste is en
blijft: loopt u gewoon de school binnen als
u zich zorgen maakt of ergens vragen over
heeft!
Tips om rekenen te oefenen op de
computer:
www.rekenweb.nl
www.onlineklas.nl
www.meestermichael.nl
http://www.dadsproject.com/klokkijken/k
lokkijken.php
Veel plezier!

