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Kloosterstraat 31

3256 AH Achthuizen

Jaargang 10, uitgave 01, schoolweek 02

Beste kinderen, ouders/ verzorgers,

De zomervakantie zit er inmiddels
op, we zijn weer volop begonnen aan
het nieuwe schooljaar. We denken
misschien nog vaak terug aan het
mooie
weer
en
onze
vakantiebestemming.
Aan de andere kant is het ook weer
fijn, dat er regelmaat is door naar
school en de club te gaan. Dan
waarderen we de volgende vakantie
weer helemaal.
Namens het team van De Achtsprong
wensen we iedereen een fantastisch,
gezellig en leerzaam schooljaar!!!!!
Marco van Bers,
Directeur

Naomi van Schijndel (groep 1).
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Welkom nieuwe leerlingen
Op deze plaats in de nieuwsbrief
heten we de nieuwe leerlingen van
harte welkom.
In
de
maanden
augustus
en
september zijn dat:
Mark van Rinsum (groep 1),
Keano van Son (groep 1),
Misja Wouters (groep 7) en

Jullie zijn van harte welkom op onze school!
We gaan er mooie en onvergetelijke jaren
van maken!!
Belangrijke data
3 september inkijkmoment
plakboeken
groep 1/2
4 september informatie-avond
Schoolfotograaf
(zie infostukje verderop
in deze nieuwsbrief)
7 september jubileum Meester
Van Wezel
10 SEPTEMBER:
SPORTDAG WORDT VERZET NAAR
10 JULI 2013
12 september start schoolgruiten
13 september MR
14 september Zorgteamgesprekken
Juf Jeanne wordt 50!!
ECOteambijeenkomst
Meester Bart groep 5/6
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17, 18, 20, 21 september
kijkochtenden
18 september Project weerbaarheid gr. 7/8
20 september compensatiemiddag meester
Marco
24 september directie en IB kanjerdag
meester Bart in gr. 5/6
25 september OC
26 september start kinderpostzegels
28 september verkeersdag
1 oktober
inkijkmoment
plakboeken gr. 1/2
Compensatiedag juf Sanne
Meester Bart in gr. 7/8
3 oktober
start kinderboekenweek
4 oktober
compensatiemiddag meester
Marco
5 oktober
ADV gr. 1 / 2 (lln. Vrij!!)
9 oktober
OC
11 oktober
s’ middags afsluiting
kinderboekenweek
MET OUDERS
Uitwijkdatum verkeersdag
12 okober
Wereldmissiedag
13 t/m 21 oktober
HERFSTVAKANTIE

U kunt uw kind uitsluitend telefonisch
ziekmelden, NIET meer per mail. Te vaak is
gebleken dat leerkrachten net voor
schooltijd of als de les was begonnen een
ziekmelding per mail ontvingen. En die mail
werd logischerwijs niet gelezen, want de
leerkracht heeft dan andere dingen te doen.
Uiteraard kunt u wel afspraken met dokter
of ziekenhuis, die u ruim van te voren weet,
per mail doorgeven aan de leerkracht van uw
kind.
De regeling “Aanvraag buitengewoon verlof”
is ongewijzigd.
Schoolgruiten
Vorig schooljaar mochten we voor het eerst
meedoen aan het door de Europese Unie
gesubsidieerde project Schoolgruiten en dat
bleek een doorslaand succes!!
Drie dagen per week krijgen de kinderen een
stuk groente of fruit. Zo leren de kinderen
samen genieten van lekker en gezond eten.
Want de ervaring is dat zien eten ervoor
zorgt dat kinderen mee gaan eten. De
kinderen raken gewend aan proeven. Al is
het maar een stukje……..
Resultaat was dat de meeste kinderen aan
het eind van het project meer soorten
groenten en fruit lustten dan aan het begin
van het project.
Ook dit schooljaar doen we mee en we
starten op 12 september, gedurende 20
schoolweken. Iedere woensdag, donderdag
en vrijdag krijgen de kinderen groente en/of
fruit in de klas. Op die dagen hoeven de
kinderen dus geen pauzehap mee naar school
te nemen. Wel drinken natuurlijk. Kinderen
mogen wel eigen eten meenemen, maar
afspraak is dat ieder kind minstens iets
proeft!
Op maandag en dinsdag zetten de
leerkrachten fruit en groente in de klas als
het over is van de week ervoor. Dat is dus
een extraatje.

Juffrouw Sanne
Voor juf Sanne is het schooljaar niet zo
goed begonnen. Nadat ze in de vakantie is
geopereerd aan haar kaak (er is een gezwel
aan een speekselkier verwijderd), bleek dat
er sprake was van een kwaadaardige cellen in
het gezwel.
Gevolg is dat juf Sanne bestraald moet
worden gedurende een lange periode.
Tot aan de herfstvakantie zal meester Van
Wezel op maandag en woensdag groep 7 / 8
begeleiden en juf Carla Vollebregt zal de
overige dagen voor haar rekening nemen. Juf
Carla is een ervaren leerkracht uit de
bovenschoolse pool van stichting De
Waarden. De meeste taken zullen verdeeld
worden over meester Van Wezel en juf Carla
en een aantal grote taken zullen door juf
Jolanda
en
meester
Marco
worden
overgenomen.
Wij wensen juf Sanne natuurlijk heel veel
beterschap en sterkte de komende periode.
Ziekmelding
Op de schoolsite staat de nieuwe schoolgids,
goedgekeurd door de MR. Ieder jaar
veranderen er wel een aantal zaken,
bijvoorbeeld door schoolontwikkeling en
veranderprocessen. Maar ook gewoon omdat
een andere werkwijze beter is.
Bijvoorbeeld een kleine verandering in de
wijze van het ziek- of afwezig melden van
uw zoon of dochter.
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De 8 Kunstsprongetjes
Verspreid door de school hangen sinds kort
“de 8 Kunstsprongetjes” : 8 wissellijstjes
(voor iedere groep 2!)
met daarin
tekeningen van onze leerlingen. Het zal u
opvallen, dat de lijstjes juist niet hangen bij
de groep, die in de buurt is. Dus de lijstjes
van groep 1 / 2 hangen ergens anders in het
gebouw!!! U zult dus op pad moeten om het
lijstje met de tekening van uw kind te
spotten……..De eerste Kunstsprongetjes zijn
al tentoongesteld met het thema “Vakantie”.

Regelmatig zullen de Kunstsprongetjes
ververst worden met nieuwe kunstwerken!!!

vinden en daarom is de sportdag uitgesteld
naar woensdag 10 juli 2013.

Verzoek om horecakarretje
Op school zijn we op zoek naar een
zogenaamd tweedehands horecakarretje:
een karretje met 4 wieltjes, waarmee we
dozen in school rond kunnen rijden. Mocht u
zo’n karretje beschikbaar willen stellen, dan
maakt u ons daar heel blij mee.

Overblijf
Bij het lokaal van groep 1-2 en 5-6 ligt een
overblijfschrift. Het is de bedoeling dat u
of uw kind de overblijfdatum en naam
schrijft als er een dagje (extra)
overgebleven wordt. Ook als een vaste
overblijfdag niet doorgaat.
Zo voorkomen we dat de leerkracht(en)
tijdens of net voor de les gebeld worden of
dat er vergeten wordt om iets door te
geven.
Voor vragen m.b.t. overblijven kunt u
overigens altijd terecht bij Mariëlle
Melissant, moeder van Levi en Kiana.

De schoolfotograaf
Dinsdag 4 september worden de jaarlijkse
schoolfoto’s gemaakt. De fotograaf wil de
foto’s, als het weer het toelaat, graag buiten
maken. Als dat niet mogelijk is, dan zullen de
foto’s binnen gemaakt worden met een
kobaltblauwe achtergrond.
Het zou dan erg mooi zijn als de kinderen
iets wits zouden dragen. Dit is uiteraard
niet verplicht.
Als er kinderen op de foto willen met een
broertje/zusje, die (nog) niet bij ons op
school zit, dan kan dit gelijk om 8.30 uur.

Pauzehap
Er is in de supermarkt tegenwoordig een
zeer ruime keuze uit de meest heerlijke
koeken met de meest fantastische namen.
In de klassen blijkt het ondertussen steeds
moeilijker om de kinderen lekkere, maar
toch gezonde pauzehapjes mee te laten
nemen. Steeds vaker moeten leerkrachten
de discussie aangaan over welk koekje nu wel
en welk koekje niet binnen de afspraak valt.
Daarom heeft het
team i.s.m. de
projectgroep Voeding en Beweging de
volgende afspraak opgesteld:
Kinderen mogen als pauzehap meenemen:
groente of fruit of een boterham met
normaal beleg (hartig of zoet) of een
eierkoek of een krentenbol of een stukje
peperkoek.
Hiermee is er voldoende keuze en toch
duidelijkheid voor iedereen. De bedoeling is
dat we de kinderen, mede ook door ons
schoolgruiten en deze afspraak, meegeven
dat gezond eten goed voor je is en ook nog
lekker.
Maar zonder uw medewerking kunnen we
deze boodschap niet voldoende overbrengen.
Daarom rekenen we erop dat u uw zoon of
dochter vanaf 5 september elke dag een
gezond pauzehapje meegeeft.

Kijkochtenden
Ieder schooljaar opnieuw geven we u als
ouders graag de gelegenheid om onder
schooltijd een kijkje te nemen in de klas.
Op die manier heeft u een beeld bij wat uw
kind
thuis
vertelt:
hoe
ziet
het
groepsdoorbrekend werken eruit, hoe
worden de kinderen begeleid, hoe wordt er
met rekentaken gewerkt enz..
Omdat het ochtendrooster dit jaar is
veranderd, kunt u tot de pauzehap (10.05
uur)
de
dagopening
en
het
groepsdoorbrekend
rekenen
bijwonen
(voorheen was het groepsdoorbrekend
lezen). In de kleine pauze staat er een kopje
koffie / thee klaar en na de pauze worden
de lessen zonder de ouders weer vervolgd.
De kijkochtenden 2012 staan gepland op:
maandag
17
september,
dinsdag
18
september, donderdag 20 september en
vrijdag 21 september, elke dag van 8.30 uur
tot 10.15 uur.
De intekenlijsten worden vanaf maandag 10
september naast de deuren van de klassen
opgehangen.
Sportdag wordt verzet
De sportdag staat gepland voor 10
september, maar dat zit te dicht op de
feestdag van meester Van Wezel.
Helaas bleek het niet mogelijk op korte
termijn een andere geschikte datum te
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Kanjerturbo groep 7/8
Afgelopen week is er in groep 7/8 een
kanjerouderavond en een kanjerturbodag
geweest, uitgevoerd door een externe
trainer. De bedoeling was dat de leuke en
gezellige sfeer in de groep van dit moment
benadrukt werd en dat is gelukt!
Zowel de ouders als de kinderen en
leerkrachten
zijn
enorm
enthousiast

gemaakt om verder met elkaar te kanjeren
dit schooljaar.
Het is een groep om echt trots op te zijn!!!
Informatie-avond
Onze jaarlijkse informatie-avond staat
gepland op dinsdag 4 september 2012.
Op deze informatie-avond wordt u zo veel
mogelijk verteld over de dagelijkse gang van
zaken in de klas van uw zoon of dochter.
Ook kunt u vragen stellen uiteraard, maar
het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat u
vragen stelt m.b.t. uw eigen kind.
Daarvoor is deze setting niet geschikt.
Natuurlijk kunt u wel een afspraak maken
met de leerkracht van uw zoon of dochter
om op een later tijdstip met elkaar te
spreken.
U kunt kiezen voor een bepaalde ronde.
Beide ouders kunnen tegelijk naar een
bepaalde groep of juist ieder naar een
andere groep. Of u kunt ervoor kiezen naar
2 groepen achtereenvolgens te gaan.
De eerste ronde start om 19.00 uur
(koffie/thee staan klaar vanaf 18.45 uur),
de tweede rond start om 19.45 uur (ook dan
is er koffie/thee!).
Nieuw dit jaar is dat ook de schoolarts,
schoolmaatschappelijk werk en ambulant
begeleidster aanwezig zullen zijn om kennis
met u te maken.
Wij hopen op een grote opkomst!
Het is onze ervaring dat de kinderen het
geweldig vinden als hun vader en/of moeder
naar school gaan om te kijken, wat ze doen
de hele dag (ook al heeft u het misschien al
vaker gehoord of gezien….).
Ook de leerkrachten vinden het erg leuk om
u persoonlijk even te spreken en te vertellen
over de lessen!
Belangrijk voor de ouders van groep 7 /8
Op het moment van uitkomen van de
nieuwsbrief is niet duidelijk of juf Sanne de
info-avond leidt. In ieder geval informeert
meester Van Wezel u over de gang van zaken
in de klas. Ook juf Carla zal aanwezig zijn en
u informeren. En u kunt natuurlijk kennis
met haar maken.
Tot 4 september!!

telefoon / fax (0187) 63 12 46
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info@8sprong.nl

