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Beste
kinderen,
verzorgers,

ouders/

De laatste nieuwsbrief van het
schooljaar ontvangt op of rond de
laatste
schooldag
van
dit
schooljaar.
Het zit erop: de boeken zijn uit,
de klassen zijn opgeruimd en de
vakantie staat voor de deur.
We kijken terug op een bijzonder
schooljaar
met
veel
leuke
activiteiten: het jubileum van
meester Van Wezel en juf Marian,
Sinterklaas, Kerst, Carnaval en
Warme
Truiendag,
Pasen,
schoolreis en de feestdag van juf
Elly.
Het project van de schooltuintjes
loopt heel goed, mede dankzij de
enthousiaste inzet van leerlingen,
leerkrachten
en
opa’s.
Voor
volgend jaar zijn er al veel goede
ideeën om er iets heel bijzonders
van te maken…..
De leerlingen van groep 8 hebben
afscheid van ons genomen en we
zullen jullie missen Joris, Britt,
Skylar, Jordy, Majlin, Mitch, Luca
en Anton! We wensen jullie het
allerbeste en hopen jullie neus nog
regelmatig op De Achtsprong te
zien.
Het team van De Achtsprong
wenst iedereen een hele fijne,
zonnige
en
fantastische
zomervakantie!
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 juni was dat Sanne van der
Veer.
We wensen Sanne heel veel plezier en een
onvergetelijke tijd op De Achtsprong!!
(En natuurlijk zijn er nog veeeeeeel
meeeer leerlingen van harte welkom op
onze school! Dus zegt het voort!)

De leerlingtevredenheidsenquête 2013
Na de ouders hebben ook de leerlingen
van groep 5 t/m 8 een vragenlijst ingevuld.
De 72 (!) vragen gingen over de school, de
lessen, de leerkrachten, het lesgeven, de
methodes, het plein en omgang met elkaar.
We zijn blij dat ook de kinderen heel
tevreden waren over hun school. Ze gaven
een all-overcijfer van gemiddeld een 7,5.
De hoogte score werd behaald voor -en
dat is geen verrassing- de lessen
gymnastiek. Rekenen en taal daarentegen
vonden de kinderen minder leuk. De
kinderen missen het samenwerken tijdens
de lessen.
De kinderen zijn tevreden over de sociale
sfeer en aanvaarding. Ze ervaren wel dat
er gepest wordt, maar dat iedereen bezig
is met de oplossingen.
De kinderen ervaren dat er goed les
gegeven wordt en dat er veel wordt
uitgelegd door de meesters en juffen.
Toch geven de kinderen aan dat ze wel
moeite hebben met “wachten” op aandacht
en hulp. Soms duurt het echt te lang voor
ze.
Bij de “losse opmerkingen” hadden veel
kinderen het over het plein: daar kan nog
wel wat verbeterd worden.
Bovenstaande dingen herkennen we zeker:
daarom veranderen we bijvoorbeeld van
rekenmethode en ook het plein heeft onze
volle aandacht. Maar de centen zijn
beperkt zoals jullie weten………
En ook nu zeggen we weer: ook al hebben
de kinderen aangegeven over het algemeen
tevreden te zijn, we mogen niet
achteroverleunen! We blijven verbeteren
en zijn blij met alle ideeën, die ouders en
leerlingen daarvoor aandragen.
Bedankt voor jullie mening en tijd!!!
Woordenschat en Taalschaal:
Op de 8sprong zijn wij voortdurend bezig
met onszelf te ontwikkelen en verbeteren
van ons onderwijsaanbod. Wij houden ons
daarbij aan de richtlijnen van Cito-LVS.
Regelmatig
evalueren
wij
onze
zorgstructuur en kunnen hier wijzingen in
plaats vinden. Zo is er besloten dat vanaf
heden
de
handelingsplannen
woordenschat/taalschaal
komen
te
vervallen.

De
praktijk
wijst
uit
dat
een
groepsaanpak hierin waardevoller is dan
een individuele aanpak. Dit omdat de
interactie
tussen
leerlingen
zeer
belangrijk is bij taalonderwijs.
Vanaf nu zal de intensieve aanpak voor het
taalonderwijs
met
betrekking
tot
woordenschat en taalschaal (zinsbouw,
leestekens, woordkeuze e.d.) enkel in een
groepsplan taal verwerkt worden.
In het groepsplan taal wordt het
taalonderwijs in de groep beschreven.
Hierin is een duidelijk onderscheid te zien
tussen de groepsaanpak en wat individuele
leerlingen nodig hebben, zodat er wel
voldoende aangesloten kan worden op de
individuele onderwijsbehoeften van onze
leerlingen. In dat opzicht krijgt het
individuele handelingsplan dus een plek in
het groepsplan. Dat is opbrengstgericht
werken!
Jolanda de Looze
Koptelefoon en vulpen
In de schoolgids staat een kleine
aanpassing inzake de koptelefoon en
vulpen.
Met ingang van komend schooljaar zal er
bij iedere computer een vaste koptelefoon
beschikbaar zijn en hoeven leerlingen dus
niet hun eigen koptelefoon meer te
gebruiken. Dit levert vooral veel tijd op
tijdens de lessen.
Zoals gebruikelijk krijgen de leerlingen
eenmalig kosteloos een vulpen in groep 4.
Zie voor meer details de nieuwe
schoolgids 2013-2014, die in de loop van
de zomervakantie op de (hopelijk nieuwe)
schoolsite verschijnt.
Schoolsite
Sinds jaren werkt De Achtsprong al met
een eigen schoolsite (www.8sprong.nl). Het
beheer is echter een regelrechte ramp en
op dit moment eigenlijk ook niet meer te
doen. Het vergt uren tijd om een paar
foto’s erop te zetten. Willekeurig worden
opdrachten en documenten geweigerd wat
tot, zachtjes uitgedrukt, vaak tot enige
frustratie van de beheerder leidt……
Daarom kiezen we er nu voor foto’s
slechts op de fanpage van De Achtsprong
(facebook)
te
zetten.
De
nieuwe
schoolsite is under construction zoals dat
zo mooi heet.

We hebben overigens RUIM 80 vaste
volgers
van
onze
fanpage
op
Facebook….redden we de volle 100 nog
vóór
het
begin
van
het
nieuwe
schooljaar????
Hulpouders bedankt!
Als team van De Achtsprong willen wij alle
ouders die ons het afgelopen jaar hebben
geholpen met allerlei activiteiten heel
hartelijk danken voor hun enorme inzet!
Zonder hulp van ouders is het organiseren
en uitvoeren van gezellige en leerzame
momenten voor de kinderen niet meer
mogelijk. Dus is het in het belang van de
kinderen dat we op uw steun hebben
mogen rekenen.
We hopen dat we dat ook komend jaar
weer kunnen doen.
Onlangs heeft u een wervingsbrief m.b.t.
hulpouders ontvangen. Hoewel er zeker al
ouders zijn, die zich hebben opgegeven
voor één of meerdere werkgroepen, willen
we in deze nieuwsbrief nogmaals van de
gelegenheid gebruik maken om een beroep
te doen op u om zich op te geven als
hulpouder.
We zoeken hulpouders voor:
De projectgroep Voeding en Beweging
De projectgroep Verkeer
De Luizenbrigade
Werkgroep versiering schoolgebouw en
’t Leespunt.
Graag horen we of u bereid bent om deel
te nemen aan een van bovenstaande
groepen.
Schoolkamp groep 8
De leerlingen van groep 8 kunnen
terugkijken
op
een
erg
gezellig
schoolkamp. Er heerste een prima sfeer.
Ze hebben genoten van veel leuke,
sportieve, muzikale en ook spannende
momenten.
De begeleiders (juf Sanne, juf Jolanda en
meester Steven) hebben ook dit jaar weer
hun uiterste best gedaan om een
aantrekkelijk programma samen te stellen.
Daar zijn ze prima in geslaagd. Ook de
andere
juffen
en
meesters
zijn
langsgekomen en hebben zich waar nodig
ingezet.

Meester Marco heeft shoarmabroodjes
gemaakt……
De
Bonte
Avond
was
hilarisch!!!!!
We willen de jongens en meisjes graag
bedanken voor hun gezelligheid!
Op de fanpagina van De Achtsprong op
Facebook staan enkele sfeerbeelden van
deze dagen.
Bent
u
geïnteresseerd
in
de
Nederlandse taal?
Ongeveer iedere maand komt deze
nieuwsbrief uit en om te voorkomen dat er
taalfouten in staan (diverse mensen
leveren kopij aan…..) wordt de nieuwsbrief
een
week
voorafgaand
de
verschijningsdatum
doorgelezen
door
iemand, die geen verdere bijdrage heeft
geleverd aan de inhoud. In het verleden
was dat bijvoorbeeld een oma van een
leerling of een collega uit het team.
We zijn nu op zoek naar een nieuwe
corrector. Vindt u het een sport om de
nieuwsbrief door te lezen en een
eventueel spellingsfoutje of een foutje op
het gebied van zinsbouw op te sporen? U
kunt u opgeven bij Marco. U weet hoe blij
we met uw hulp zijn!
Aanmelden nieuwe leerlingen
De
groepsinvullingen
voor
komend
schooljaar zijn al rond. Om een goed beeld
te kunnen vormen, of er nog meer
aanvullingen komen, vragen we uw
medewerking. Heeft u kinderen die
komend schooljaar 4 jaar worden en die u
bij ons op school wilt plaatsen, wilt u ze
dan a.u.b. al komen inschrijven?
Dit geldt natuurlijk ook voor kinderen uit
uw omgeving, die graag naar De
Achtsprong willen komen.
Nieuwe schoolgids en schoolkalender
Op de site van De Achtsprong vindt u de
nieuwe
schoolgids
(2013-2014).
De
schoolgids is volledig vernieuwd!!!!
Ook staat de nieuwe schoolkalender al op
de site.

Afscheid van juf Elly
Afgelopen dinsdag hebben we afscheid
genomen van juf Elly na alle jaren, die ze
werkzaam is geweest op De Achtsprong!!!!
Juf Elly, bedankt voor alles.
We wensen juf Elly een hele fijne tijd!!!

Nog even dit:
Na de zomervakantie start definitief de
VSO en BSO in De Achtsprong. U
ontvangt daarover nog nadere informatie
vanuit ’t Voortvarend Scheepje!!!!
TOT SLOT
Het team van De Achtsprong wenst
iedereen een fijne vakantie!!!!!

