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Beste
kinderen,
verzorgers,

ouders/

Dit is de eerste nieuwsbrief van
het inmiddels niet echt nieuwe
kalenderjaar 2013. We zijn al
weer 7 schoolweken verder en de
voorjaarsvakantie staat voor de
deur.
Voor veel kinderen zal het
bijkomen zijn van een periode vol
testen
en
toetsen,
want
traditiegetrouw wordt de maand
januari in onderwijsland ook wel
CITO-maand genoemd. Sommige
kinderen krijgen de rillingen bij
het noemen van toetsen, maar de
meeste kinderen vinden het ook
gewoon leuk om te laten zien wat
ze kunnen. Zelfs groep 8 heeft
hun CITO-eindtoets inmiddels
achter de rug en we zijn trots op
hen, want ze hebben het allemaal
heel serieus aangepakt en we zijn
er van overtuigd dat ze hebben
laten zien wat ze in hun mars
hebben. TOP!
Rest mij u nog een fijne vakantie
toe te wensen.
Marco van Bers,
Directeur
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Belangrijke data
23 febr t/m 3 mrt
voorjaarsvakantie
4 mrt
inkijkmoment
plakboeken gr. 1-2
8 mrt
ADV gr. 1-2
12 mrt
OC-vergadering
14 mrt
gastles pastor Geurts
MR-vergadering
15 mrt
tweede rapport
18 mrt
adviesgesprekken groep 8
meester Bart gr. 7-8
19 mrt
open dag nieuwe leerlingen
10-min. gespr. gr. 1 t/m 7
meester Bart gr. 5-6
21 mrt
open dag nieuwe leerlingen
10-min. gespr. gr. 1 t/m 7
22 mrt
ADV gr. 1-2
HGPD-gesprekken
Meester Bart gr. 5-6
en gym in gr. 7-8
28 mrt
Witte Donderdag
Paasviering en paasontbijt
op school
spelletjesmiddag
29 mrt
Goede Vrijdag:
leerlingen VRIJ
31 mrt
zomertijd, klok uur vooruit!
1 april
Tweede Paasdag:
leerlingen vrij
3 april
KLEDINGACTIE
4 april
kanjermiddag met ouders
5 april
juf Marianne gymles
gr. 7-8

9 april
11 april

OC-vergadering
schriftelijk
verkeersexamen gr.7-8
meester Marco
directietweedaagse
(afwezig dus)
12 april
juf Marianne gym gr. 7-8
19 april
HGPD-gesprekken
meester Bart gr. 7-8
26 april
8sprongnieuws 6 wk 32
gezelschapsspelletjesmiddag
27 april t/m 5 mei
meivakantie
Welkom nieuwe leerlingen
Op deze plaats in de nieuwsbrief heten we
de nieuwe leerlingen van harte welkom.
In de maand januari was dat: Lieke de
Jong
Op 1 maart zullen de tweelingbroer en –
zus van Asha, Abdullahi, Abdirahman,
Hussein en Sadiyo bij ons op school
komen: Anis en Amino.
Jullie zijn van harte welkom op onze
school!
We
gaan
er
mooie
en
onvergetelijke jaren van maken!!
Nieuws van juf Sanne
Na de kerstvakantie ben ik weer begonnen
met een paar dagen voor de klas te staan.
Dit bevalt me erg goed! Ik heb het
lesgeven en het contact met de kinderen
duidelijk erg gemist de afgelopen
maanden. Wel merk ik dat het mij nog erg
veel energie kost om alle taken, die horen
bij het leerkracht-zijn, te volbrengen. Van
buiten is het niet echt te zien, maar het
herstel blijkt tijd te kosten. Daarom blijf
ik ook de komende periode nog op
maandag,
dinsdag,
woensdag
en
donderdagmiddag werken. Juf Carla zal er
dinsdag, donderdag en vrijdag ook zijn. In
onderling overleg zullen wij de komende
tijd de taken verdelen (het draaien van de
klas, de zorg daarom heen en RT
werkzaamheden buiten de klas). Het mooie
is dat groep 7-8 dan eigenlijk de
voordelen heeft van de begeleiding door
twee leerkrachten!!
Ik ben in ieder geval erg blij dat ik er
weer ben en samen met groep 8 het
schooljaar kan afronden!
Inspectiebezoek 2013
Deze week heeft de inspectie n.a.v. een
steekproef een uitgebreid onderzoek

gedaan op De Achtsprong en we mogen
trots zijn: op alle zgn. indicatoren (zoals
tussenresultaten, weg- en regelgeving,
onderwijstijd
en
pedagogisch
en
didaktisch handelen in de klassen)
scoorden we voldoende (er kan slechts
onvoldoende
of
voldoende
behaald
worden). De inspecteur complimenteerde
ons vooral met het pedagogisch en
didaktisch handelen van de leerkrachten,
toen ze de klassen bezocht. Daarbij viel
het ook op dat we goed nagaan bij de
kinderen of de doelen van de les behaald
zijn door dat na te vragen aan de
leerlingen. Dat zag ze nog niet vaak
gebeuren!
Ook vond ze dat onze leerlingenzorg naar
boven en beneden zeer gedetailleerd
beschreven was.
Naast vele klassenbezoeken heeft ze ook
uitvoerige
gesprekken
gevoerd,
opbrengsten geanalyseerd,. Documenten
gescreend en hebben we ons handelen
moeten onderbouwen.
Natuurlijk zijn er ook verbeterpunten te
noemen en daar gaan we de komende tijd
mee aan de slag!!!!! Maar eerst genieten we
van dit succes.
Mededeling gymlessen groep 7-8
Sinds enige weken geeft meester Steven
als vakdocent gymlessen aan groep 3-4 en
5-6 op dinsdagmiddag.
Goed nieuws: na de voorjaarsvakantie
zullen iedere vrijdagmiddag ook de
gymlessen van groep 7-8 door hem
verzorgd worden.
Open dag nieuwe leerlingen
Het gaat goed met aanmeldingen van
nieuwe leerlingen!!
We horen dat er
steeds meer positieve verhalen de ronde
doen t.g.v. nieuwe ontwikkelingen, goede
sfeer en communicatie onderling. En dat
geeft veel energie!!!
Op dinsdag 19 maart en donderdag 21
maart zijn de jaarlijkse open dagen voor
nieuwe leerlingen. Zegt het voort!!!
Digitaal intekenen voor
rapportgesprekken
Het intekenen voor het rapportgesprek
van uw zoon of dochter zal voortaan vanuit
thuis met de computer gaan.
U ontvangt een persoonlijke inlogcode per
mail, waarna u zich voor alle gesprekken
(indien u meerdere kinderen op school
heeft) kunt intekenen. De leerkrachten

hebben aangegeven op welke momenten zij
beschikbaar zijn. Ook kunt u al eventuele
vragen/bespreekpunten aangeven, zodat
de leerkracht het gesprek optimaal kan
voorbereiden.
Mocht u vastlopen, dan kunt u zich op
school
intekenen
samen
met
de
leerkracht(en).
Proef nieuwe rekenmethoden
Al enige maanden zijn we bezig met ons te
oriënteren op een nieuwe rekenmethode.
Inmiddels zijn er van de zeven
mogelijkheden nog twee over…..Wereld in
getallen en Alles Telt.
Beide methoden werken op ongeveer
dezelfde manier. Alleen is Alles Telt
moderner. Daar staat tegenover dat
Wereld in Getallen beproefd is (dat is
inmiddels de vierde versie).
Hoe dan ook, het groepsdoorbrekend
rekenen zal vanaf komend schooljaar
anders ingericht worden. Alle kinderen
zullen rekenen in hun eigen groep. Het
onderwijs zal binnen de groep aangepast
worden aan wat uw kind nodig heeft: extra
hulp? Dat kan. Moeilijkere opgaven? Dat
kan.
De afgelopen jaren is De Achtsprong
vooruitstrevend geweest op het gebied
van groepsdoorbrekend werken. Ieder
kind werkt op zijn/haar niveau, gebaseerd
op Citotoetsen. Het groepsdoorbrekend
werken zorgt echter ook voor onrust,
vooral door het wisselen van lokaal en het
werken met een methode, die daar niet
echt geschikt voor is. In het wisselen van
lokaal gaat eigenlijk ook veel tijd zitten!
De moderne methoden hebben dat
opgepikt en doen in de eigen groep, wat
tot nu toe niet mogelijk was.
Om tot een definitieve keuze te komen,
gaan we de methoden daadwerkelijk
gebruiken. Gedurende een hele week
hebben we een bepaalde methode
gebruikt. De kinderen hebben die week
rekenles in de eigen groep gekregen.
Wereld in getallen: schoolweek 23
(week van 11 februari)
Alles Telt: schoolweek 24
(week van 18 februari)
De leerkrachten en kinderen waren razend
enthousiast!!
Met het technische lezen worden heel
goede resultaten geboekt en de methode
is zeer geschikt voor groepsdoorbrekend
werken. Dat zal het komende schooljaar
dus niet veranderen. Het is nog te vroeg

om te bepalen of groepsdoorbrekend
spellingsonderwijs succesvol is.
Veranderingen op De Achtsprong
De Achtsprong is volop in ontwikkeling.
Dat zult u ongetwijfeld merken. Een deel
van de veranderingen vindt plaats omdat
het gewoon altijd beter kan. Andere
veranderingen
gebeuren
omdat
er
behoefte aan is. En tot slot veranderen er
zaken
n.a.v.
ontwikkelingen
in
onderwijsland. En daar gaan wij natuurlijk
in mee, omdat we staan voor modern
onderwijs, dat voldoet aan de eisen van
deze tijd.
Dat geldt ook voor de inrichting van de
zorg. Jarenlang was het gebruikelijk om
voor iedere zorgleerling een individueel
handelingsplan (HP) te schrijven. Dat
moest ondertekend worden door de
ouders en ook weer als het handelingsplan
afgesloten werd.
Gevolg was een onwerkbare situatie
vanwege
de
hoeveelheid
en
het
administratieve gedoe. Daarom werden de
handelingsplannen gebundeld tot een
groepshandelingsplan.
Al
een
hele
vooruitgang, maar al snel ontstond het
idee, dat het goed is om de hele groep
leerlingen in te delen in groepjes, die
dezelfde instructie nodig hebben. Het
ontstaan van het groepsplan. Er worden
groepsplannen geschreven voor lezen,
rekenen, spelling en taal. Omdat de
leerlingen
worden
geclusterd
in
zorgleerlingen (resultaten E/D of lage C
ofwel V of IV), een basisgroep en een
groep leerlingen, die extra leerstof
aankunnen, is een HPnummer 0 niet meer
nodig. Wanneer uw kind dus extra hulp
krijgt, staat dit in het groepsplan, maar
hoeft u geen handtekening onder een
handelingsplan te zetten. U wordt wel op
de hoogte gebracht van de extra hulp (per
mail). Wanneer dit na een periode van 1618 weken niet het gewenste resultaat
heeft, dan wordt er wel een HPnummer 1
opgesteld. Gedurende lange tijd kunnen
dan handelingsplannen uitgevoerd worden.
Bij ieder nieuw handelingsplan horen
bepaalde stappen, maar het voert te ver
om dat hier ook uit te leggen.
De grote verandering zit hem dus in het
feit dat u minder (snel) handelingsplannen
zult ontvangen, maar aan de extra hulp
verandert eigenlijk niets.

Uiteraard kunt u altijd een afspraak
maken met de leerkracht van uw zoon of
dochter om de zorg te bespreken en
bekijken.

1e schooldag

Bij het tweede rapport ontvangt u zoals
gebruikelijk een uitgebreid overzicht van
de toetsresultaten van uw zoon of
dochter. Bij opvallende resultaten kan het
voorkomen dat de leerkracht eerder
contact met u opneemt.

Voorjaarsvakantie

Sociale netwerken
In deze tijd zijn de sociale netwerken niet
meer weg te denken uit ons leven. Dat
geldt voor kinderen en jongeren, maar
zeker ook voor de ouders.
Op De Achtsprong hebben we de interne
afspraak gemaakt om terughoudend te
zijn wat betreft het accepteren van
ouders en leerlingen op onze eigen
facebookpagina’s
(privé).
We
(leerkrachten) voegen geen leerlingen en
ouders toe om privé en werk gescheiden
te houden en maken daarin geen
onderscheid tussen ouders.

2e Pinksterdag

De Achtsprong heeft sinds deze maand
bij wijze van proef wel een eigen pagina op
Facebook. Daarop zullen korte, leuke,
maar informatieve berichten geplaatst
worden. Hiermee geven we gehoor aan het
verzoek van vele ouders, die graag op de
hoogte
zijn
van
de
dagelijkse
gebeurtenissen op De Achtsprong en het
is natuurlijk ook een heel geschikt
reclamemiddel.
We zijn te vinden als: 8sprong.
Overigens zal de ouderthema-avond van
dit schooljaar in het teken staan van
sociale netwerken. We hopen op veel
belangstelling!!!
U
zult
hier
t.z.t.
informatie over ontvangen.
Vakantierooster 2013-2014
Inmiddels is het vakantierooster voor het
komende schooljaar goedgekeurd door de
MR.
Aan dit vakantierooster worden t.z.t. nog
wel studiedagen toegevoegd. Deze data
treft u in de kalender.
Het vakantierooster treft u ook aan op de
site van onze school.

Herfstvakantie
Kerstvakantie

Goede vrijdag
Tweede Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart

Zomervakantie *

02-09-2013
21-10-2013
t/m 25-10-2012
23-12-2013
t/m 03-01-2014
17-02-2014
t/m 21-02-2014
18-04-2014
21-04-2014
28-04-2014
t/m 09-05-2014
29-05-2014 en
30-05-2014
09-06-2014
21-07-2014
t/m 29-08-2014
of
14-07-2014
t/m 22-08-2014

*afhankelijk van wetsvoorstel
Berichtje vanuit het Leespunt
Sinds het verdwijnen van de boekenbus
hebben we in de school een leespunt. Een
speciaal hoekje met boeken voor iedereen.
Van kleuterboekjes tot informatieve
boeken. Daarvoor is alleen een pasje van
de bibliotheek nodig, dat is eenvoudig aan
te vragen via de site :
http://www.bibliotheekzuidhollandsedelta.
nl/ en dan kunnen de kinderen op school
boeken lenen.
Elk half jaar ruilen we een groot aantal
boeken met andere leespunten, zodat we
steeds iets nieuws in de aanbieding
hebben. Mocht dat ene boek er toch niet
zijn. dan kunnen de kinderen dat via de
site bestellen en het boek wordt dan
kosteloos op De Achtsprong afgeleverd.
Hartstikke handig.
Het leespunt in onze school is om de week
geopend. De data zijn :
6 & 20 maart, 3 & 17 april, 8 & 29 mei, 12
& 26 juni, 3 & 17 juli
Groetjes Mieke, Teresa, Marjo en Marian
Buurtsport door Sportteam GO
De buurtsport start weer! Sportteam GO
bestaat sinds januari 2013 uit 6
enthousiaste
combinatiefunctionarissen
sport werkzaam bij de gemeente GoereeOverflakkee.
In Achthuizen is de buurtsport om de
week op maandag van 15:30 – 16:30 voor
groep 3 t/m 8. Elke week staan er twee
leuke activiteiten centraal en is er nog
ruimte voor de kinderen om er zelf een
activiteit bij te kiezen.

Tijdens de buurtsport mogen de kinderen
ook zelf kiezen aan welke activiteiten ze
mee willen doen en kunnen ze op deze
manier ontdekken waar hun interesses
liggen in de sport.
De eerste keer in Achthuizen is op
maandag
4
maart
waarbij
een
freerunparcours en ringhockey op de
planning staan. Jullie komen toch ook?

Daarna moest ik met Joris en Majlin
voorlezen voor de hele school. Toen heb ik
voorgelezen uit het boek “8ste groepers
huilen niet”. Een tijdje later moest ik in
Middelharnis voorlezen. Daar ben ik dus
3de geworden. Ik vond het echt te gek en
bedankt dat ik het mocht doen!

De data voor de buurtsport tot 26 april
zijn:
Maandag 4 maart:
freerurnparcours en ringhockey
Maandag 18 maart:
bounceball en touwzwaaien
Maandag 15 april:
Salto en blobbybal

De Watersnoodrampherdenking
We zijn met heel groep 7 en 8 en een paar
ouders
die
reden
naar
de
Waternoodsrampherdenking geweest op
vrijdag 1 februari. We gingen daar staan
bij een soort graf (monument), waar de
mensen lagen die het niet hadden
overleefd. Er werd een toespraak
gehouden door een meneer en er was 1
minuut stilte . Later kwamen er allemaal
familie en vrienden en mensen langs het
graf lopen, die bij de mensen gingen
kijken. En daarna zijn wij er ook nog langs
gelopen. En daarna zijn we weer naar
school gegaan.

Accepteer
dat een ander ánders is.
Hoe kan het anders?
Accepteren is:
De situatie nemen zoals die is
en er het beste van maken.
Accepteren is:
De ander nemen zoals die is
en er het beste van maken.
En vanuit dat accepteren
werken aan een betere samenleving.
Dromen en wensen
Ik droom en wens heel veel.
Maar het liefste wil ik,
dat alle mensen brood kunnen bakken van
meel.
Dat alle mensen in een huis wonen met een
kacheltje dat tikt.
Dat de wereld vrolijk is en blij en alle
kinderen willen spelen met mij.
Dromen en wensen zijn voor alle mensen.
VAN DE KINDEREN
Voorleeswedstrijd
Hallo ik ben Skylar en ik ben 3de geworden
met de nationale voorleeswedstrijd. Ik
vond het heel erg leuk maar, ook erg
spannend! Maar daarbij hebben mijn
moeder, mijn vader, mijn oma ,meester
van wezel, Luca en Majlin geholpen. Ik
moest als eerst voor de klas en daarbij
moest ik van de beste 3 uitgekozen
worden. En dat is gelukt samen met Joris
en Majlin. We moesten toen voorlezen uit
het boek Polleke.

Xxx Skylar Hoogerwerf

Britt en Mitch
De Vo dagen
Edudelta (tech):
We moesten allemaal proefjes doen met
het
gereedschap.
We
moesten
bijvoorbeeld vertellen welke spullen er bij
een metselaar hoorden. We hebben een
straatje gelegd en dakpannen op een klein
huis gelegd. Ook hebben we Ik hou van
Holland gespeeld. Het cijfer van ons voor
deze school: 7+
Rgo(rijks):
Als eerste gingen we naar de ict en de
administratie. Toen gingen we naar
geschiedenis waar we wat hebben geleerd
over de 2de wereldoorlog. Daarna hadden
we pauze. We kregen broodje kaassouffle,
kroket of frikandel en wat drinken.
Daarna gingen we naar muziekles we
hebben een klein beetje drummen geleerd.
Bio was erg leuk, maar we hebben een
soort quiz gedaan dat was het laatste vak.
Cijfer voor deze school 9+
De Groen
We gingen eerst naar knutselen. Daar
hebben we een ei geknutseld. Toen gingen
we naar wiskunde. Daarna Engels: daar
hebben we een Engels lied gehoord.

Toen gingen we naar gymles. Daar hebben
we een salto geleerd op een mat. En het
laatste was dieren en planten. Daar
hebben ze slangen, parkieten, konijnen,
honden, hamsters en vissen. Het cijfer
van ons voor deze school is 6Door groep 8 van de 8sprong
UITSMIJTER
Een leerling van groep 8 kreeg van de juf
te horen dat hij zijn huiswerk na het
weekend moest inleveren.
Hij reageerde daar hevig verontwaardigd
op met de woorden: “Maar dan moet ik dat
huiswerk in mijn VRIJE tijd maken!!!”
Tsja, dat is ook wel erg gemeen
natuurlijk……je huiswerk in je vrije tijd
moeten maken…….. 

