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Beste
kinderen,
verzorgers,

ouders/

De zomervakantie zit erop en we
zijn weer “fris en fruitig”
begonnen
met
het
nieuwe
schooljaar.
Ieder jaar verbaas ik me weer hoe
snel we weer in het ritme zitten en
alles weer zo “gewoon” lijkt!
Hoewel……., we hebben natuurlijk
maar liefst 2 nieuwe leerkrachten
in ons team. Ze stellen zich
verderop
in
de
nieuwsbrief
uitgebreid voor.
Juf Sanne is weer, na een moeilijk
en zwaar jaar voor haar, volledig
hersteld en doet nu fulltime groep
3-4!!! Voor haar is het “een beetje
thuis komen”, want een paar jaar
geleden heeft ze ook groep 4
gedraaid (toen in het huidige
directiekantoor!).
We wensen iedereen een heel
leerzaam en gezellig schooljaar
toe!!!!!!!
Marco van Bers
Directeur
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Belangrijke data
2/9/13
1e schooldag
GMR
4/9/13
ouderbijdrage voldoen
(zie schoolgids en
voorwoord
kalender)
6/9/13
inleveren SOS-formulier
9/9/13
luizencontrole
kunst8sprongetjes Zomer
10/9/13
inloopspreekuur
schoolmaatschappelijk
werk (9.00u-10.00u)
OC
11/9/13
start Schoolgruiten
12/9/13
meester Bart in gr. 5-6
13/9/13
meester Bart in gr. 5-6
8sprongnieuws 1
14/9/13
juf Jeanne jarig
17/9/13
project gr. 7-8
weerbaarheid
16/9/13
meester Bart in gr. 3-4
(ochtend)
20/9/13
verkeersdag
23/9/13
week van de pauzehap
week van de
oudervertelgesprekken
25/9/13
kinderpostzegelactie
26/9/13
MR
27/9/13
HGPD-gesprekken
ochtend gr. 5 t/m 8
middag gr. 1 t/m 4
meester Bart in gr. 7-8
30/9/13
meester Marco ADV

1/10/13
4/10/13
7/10/13
8/10/13
10/10/13
11/10/13
14/10/13
15/10/13

16/10/13

18/10/13

meester Bart in gr. 5-6
start Kinderboekenweek
Werelddierendag
meester Bart in gr. 3-4
oudergroepsbezoek
(14.00u-14.45u)
OC
afsluiting
Kinderboekenweek
kopij 8sprongnieuws 2
meester Marco ADV
meester Bart in gr. 5-6
meester Marco ADV
meester Bart in gr. 5-6
13.00 schoolfotograaf
NIO groep 8
kledingactie
meester Bart gr. 3-4
8sprongnieuws 2
Wereldmissiedag
Spelletjesmiddag

21/10/13
t/m 25/10/13 Herfstvakantie
schoolreis
2 juni 2014
(staat niet vermeld in de
schoolkalender)
Welkom nieuwe leerlingen
Op deze plaats in de nieuwsbrief heten we
de nieuwe leerlingen van harte welkom.
In de maand september zijn dat Angelina
Ferdinand
(groep
3)
en
Matthijs
Hameeteman (groep 1).
We wensen jullie heel veel plezier en een
onvergetelijke tijd op De Achtsprong!!
(En natuurlijk zijn er nog véééél mééér
leerlingen van harte welkom op onze
school! Dus zegt het voort!)
Aanmelden nieuwe leerlingen
Gedurende het schooljaar stromen er
regelmatig nieuwe kleuters groep 1-2
binnen. Om optimaal te kunnen inspelen op
ontwikkelingen binnen het onderwijs, is
het van belang het toekomstig aantal
leerlingen zo precies mogelijk in te kunnen
schatten.
Daarom vragen wij u of u uw kinderen, die
komend schooljaar 4 jaar worden en die u
bij ons op school wilt plaatsen a.u.b. z.s.m.
wilt inschrijven?

Dit geldt natuurlijk ook voor kinderen uit
uw omgeving, die graag naar De
Achtsprong willen komen.
Later dit schooljaar staan er ook 2 open
dagen gepland (18 en 20 maart 2014)
Opbrengst sponsorloop
Vóór de zomervakantie hebben we ter
gelegenheid van het afscheid van juf Elly
een sponsorloop gehouden en iedereen is
na al die inspanning natuurlijk heel erg
benieuwd hoeveel geld is opgehaald!!!
De totale opbrengst wordt besteed aan
het ‘pimpen’ van het schoolplein en, indien
mogelijk,
nieuwe
T-shirts
voor
sporttoernooien, schoolreis enz..
De eindopbrengst bestaat niet alleen uit
het geld, wat is opgehaald met rennen (gr.
1 t/m 7) en kunstwerken verkopen (gr. 8),
maar ook uit de flinke duit, die de
Overblijf- en OuderCommissie in het
zakje hebben gedaan.
Daarmee komt het totaalbedrag op:
2312,85 euro en dat is een geweldige
prestatie!!!! Samen met de overblijf en de
oudercommissie gaat school ervoor zorgen
dat het geld goed besteed gaat worden!
Plastic tassenbol
In onze hal staat een grote plastic
tassenbol, waar alle kinderen dankbaar
gebruik van maken. Ideaal als uw
zoon/dochter een tasje is vergeten en
hergebruik van plastic tasjes is tenslotte
een makkelijke actie voor een beter
milieu!!! Iets wat ons als ECO-school
natuurlijk heel erg aanspreekt!!!
De plastic tassenbol moet wel regelmatig
bijgevuld worden. Dus, als u tasjes mee
wilt sparen: we zijn er heel erg blij mee.
Alvast bedankt!!!!!
Nieuwe juffen
Op De Achtsprong werken maar liefst
twee nieuwe juffen: juf Loes de Looff in
groep 5-6 en juf Loes Heintjes in groep 78.

Beide juffen stellen zich voor:

Ik ben juf Loes de Looff en ik
werk al lang in het onderwijs. Mijn man en
ik wonen samen met onze jongste zoon van
18 jaar
in een mooi klein dorpje,
Goudswaard. Verder hebben we nog een
zoon en twee dochters en twee
ondeugende kleindochters. En in oktober
hopen we voor de derde keer opa en oma
te worden. Onze dochters hebben allebei
de pabo gedaan, de oudste werkt op een
kinderdagverblijf en de jongste staat in
Schijndel voor groep 7.
Behalve voor kleuters, heb ik voor alle
groepen al eens gestaan. Ooit ben ik in
Rotterdam begonnen, daarna een tijdje
thuis geweest voor de kinderen en de
laatste 15 jaar heb ik in Willemstad
gewerkt op een andere school van
stichting De Waarden.
Iedere leeftijd heeft zijn charme, het
leuke van een groep 3 blijft toch dat de
kinderen leren lezen en in een groep 8 is
het kiezen van een middelbare school erg
interessant. In de middengroepen is het
fijn dat de kinderen de basis al onder de
knie hebben, maar dat je ze heel veel kunt
leren. Ik hoop dan ook dat we een fijn en
leerzaam jaar hebben in groep 5-6.
Hallo allemaal,
Mijn naam is Loes Heintjes, voor velen van
jullie wellicht een bekend gezicht in deze
omgeving. Ik ben opgegroeid in het
gezellige dorp Achthuizen. En ook mijn
schoolcarrière is hier op De Achtsprong
begonnen. Een kleine, gemoedelijke school,
waar ik me altijd ontzettend thuis heb
gevoeld.
Inmiddels is het 11 jaar geleden, maar ik
weet het nog goed: ik zat bij meester Van
Wezel in groep 8. Het gesprek ging over
wat je later wilde worden. Dus ik zei:
‘’Later word ik juf!’’ Waarop meester van
Wezel reageerde: ’’Dan kun je mij mooi
opvolgen als je een beetje doorleert!’’.

Zo gezegd zo gedaan… Nadat ik de havo
behaalde op de RGO heb ik vervolgens de
opleiding tot leerkracht gevolgd aan de
pabo Thomas More. Vorig jaar heb ik op
Dalton school “Het Palet” gewerkt in
Hellevoetsluis. En nu is het zover…
leerkracht van groep 7/8 op De
Achtsprong.
Het kan niet anders, dit wordt een mooie
tijd met al die H’achthuuzenaren. Veel
leuke kinderen, enthousiaste ouders en
een gezellig team om mee samen te
werken!
Nieuw op het programma de komende
tijd………..
Nieuw
dit
schooljaar
zijn
de
oudervertelgesprekken
en
de
oudergroepsbezoeken.
De oudervertelgesprekken vinden plaats in
de week van 23 september. De bedoeling
van het gesprek is om aan het begin van
het
schooljaar
allerlei
dingen
te
bespreken met de leerkracht, die te
maken hebben met uw kind. U kunt denken
aan bijvoorbeeld afspraken, die in het
verleden tussen ouders en school zijn
gemaakt of gewoon zaken, waarvan u wilt
dat de leerkracht daarvan op de hoogte is.
Zo wordt voorkomen dat later gedurende
het schooljaar blijkt dat verwachtingen
van ouders en school te ver uit elkaar
liggen. Vooarafgaand aan het gesprek
ontvangt u een invullijstje om het gesprek
voor te kunnen bereiden.
De oudergroepsbezoeken zijn ook nieuw.
Zij staan gepland ter vervanging van de
kijkochtenden.
Tijdens
de
oudergroepsbezoeken krijgt u samen met
uw kind de gelegenheid om alles te
bekijken en eventueel te bespreken met
uw kind. Denk daarbij aan de schriftjes,
de lessen, tekenwerk, vaste werkwijzen in
de groep. Het aantal bezoekers per kind is
beperkt, maar mocht het voor uzelf
onmogelijk zijn om te komen, dan kan het
zelfs zo zijn dat opa of oma komt kijken.
De oudergroepsbezoeken zijn in de loop
van het schooljaar op afwisselende dagen
en tijdstippen ingepland. Per bezoek
(ongeveer 45 minuten in totaal) kunt u
meerdere groepen bezoeken.

Informatieavond
Op dinsdag 17 september a.s. staat onze
jaarlijkse informatieavond gepland. U kunt
dan kennis maken met de leerkracht van
uw zoon en/of dochter, krijgt veel te
horen over hoe de lessen eruit zien
(nieuwe reken- en taalmethode!!!) en kunt
volop vragen stellen!!!! En de belangrijkste
reden om te komen: gewoon omdat uw kind
het fantastisch vindt als u weet en
begrijpt waar hij/zij mee thuis komt en
verhalen over vertelt!!!!!
De opzet van de informatieavond:
18.00u-18.30
De film, die de kinderen hebben gemaakt
voor juf Elly, wordt gedraaid in de hal van
de school (onder het genot van een kopje
koffie/thee).
18.30u-19.15u
ronde 1 in de groepen
19.15u-19.45u
pauze met koffie en thee
19.45-20.30
ronde 2 in de groepen (voor alle ouders,
die kinderen in meerdere groepen hebben)
Kortom: we hopen alle ouders deze avond
te zien!!!!! Tot dan!!!!
Ouderbijdrage schooljaar 2013-2014
In deze eerste nieuwsbrief van het
nieuwe
schooljaar
vraagt
de
OuderCommissie meteen al uw aandacht
voor de ouderbijdrage.
De ouderbijdrage maakt het mogelijk om
diverse activiteiten, zoals Sinterklaas,
Kerst, nieuwjaarsreceptie, Carnaval en
schoolreis enz. te financieren. Deze
“activiteiten buiten de les” zouden niet
mogelijk zijn, zonder de ouderbijdrage.
Het is gebruikelijk dat deze vrijwillige
bijdrage uiterlijk 15 oktober is
overgemaakt naar het rekeningnummer
van de OuderCommissie:
NL40 RABO 0140 9955 28 ten name van
“Ouderraadcommissie Achtsprong” te
Achthuizen. Vermeld u daar dan duidelijk
de naam van uw kind(eren) bij.
Namens de leerlingen bij voorbaat dank!

Lezing Actief ouderschap
Op 26 augustus jl. hebben diverse leden
van de MR de lezing “Actief Ouderschap”
in Zevenbergen bijgewoond. Ik, Ronald
Bout, was hier ook bij aanwezig en ik ben
gevraagd om hier een kort verslag van te
doen namens de MR van De Achtsprong.
De avond begon met een hartelijk
ontvangst
door
David
Kranenburg,
directeur van de stichting “Actief
ouderschap”. Deze stichting werkt zonder
winstoogmerk en heeft als doel eventuele
barrières tussen school en thuis weg te
nemen. Dit doel trachten zij onder meer
te verwezenlijken door expertise te
leveren, maar ook door zich open te
stellen als centrum waar initiatieven om
ouderbetrokkenheid
te
stimuleren
samenkomen.
Website:
http://www.actiefouderschap.nl/
Middels een presentatie maakte David ons
duidelijk dat ouderbetrokkenheid erg
belangrijk is voor de ontwikkeling en
leerprestaties van onze kinderen. Echter,
deze betrokkenheid is vanaf 1993 sterk
afgenomen.
Om ouders weer terug “op school” te
krijgen worden er binnen en buiten de
stichting diverse initiatieven bedacht om
de drempel tussen ouders en school weg
te nemen. Dat is belangrijk want door een
goede ouderbetrokkenheid worden er
hogere leerresultaten behaald, waardoor
basisscholen sterker worden.
Waarom wij als ouders zoveel invloed
hebben op de prestaties van onze
kinderen werd duidelijk bij het tonen van
een grafiek, waarin te zien was dat school
en
leraren
“maar”
voor
20%
verantwoordelijk
zijn
voor
deze
prestaties.
De
overige
80%
zijn
afhankelijk van de thuissituatie! Ook
motivatie, aanleg en intelligentie van het
kind vallen onder deze 80%.
De stichting Actief ouderschap gebruikt
deze lezingen om als klankbord voor
leerkrachten te fungeren en hen zo te
helpen ouders meer betrokken te krijgen.
Er kwamen diverse leerkrachten en ouders
aan het woord met diverse voorbeelden
van problemen en oplossingen. Een heel
goed voorbeeld vond ik een school die de
ouders had gevraagd om tijdens de
zomervakantie wat leesoefeningen met
hun kind door te pakken.

De resultaten waren zeer goed, ieder kind
dat tijdens de vakantie het lezen met de
ouders had geoefend, boekte een enorme
vooruitgang, terwijl diegene die niet
hadden geoefend zelfs achteruit waren
gegaan.
Betrokken ouderschap is eigenlijk heel
vanzelfsprekend. Het begint bij de basis
van het opvoeden. Voldoende slaap,
gezonde
voeding
en
een
stabiele
leefomgeving
voor
onze
kinderen.
Daarnaast kunnen wij onze kinderen
motiveren bij het leren en laten zien dat
het leuk is, waardoor zij beter presteren
op school. Door als ouders met
leerkrachten en school samen te werken
verbeteren wij gezamenlijk de prestaties
van onze kinderen en blijven wij op de
hoogte van de leermethodes die op school
worden gebruikt.
Ik heb de lezing van de stichting als
positief ervaren, omdat scholen en
leerkrachten
handvatten
aangereikt
krijgen om de relatie tussen school en
ouders te verbeteren en eventuele
obstakels weg te nemen. Wanneer wij als
ouders hiervoor open staan zal het de
school versterken, en dat komt niet alleen
ten goede van de schoolresultaten van
onze kinderen, maar van hun gehele
opvoeding.
Facebook
Wordt u de 100e volger van de fanpage
van De Achtsprong ?????????
‘t Voortvarend Scheepje start
buitenschoolse opvang in basisschool De
Achtsprong.
De VSO/BSO is maandag 2 september van
start
gegaan
in
basisschool
De
Achtsprong. De BSO is gevestigd in de
hal van de school. In de zomervakantie
zijn we druk bezig geweest om de ruimte
gezellig in te richten. Er zijn inmiddels al
een hoop kinderen die wij mogen
verwelkomen op de VSO/BSO.
De VSO/BSO is geopend op maandag,
dinsdag en donderdag met voorschoolse en
naschoolse opvang. Op de woensdag en
vrijdag hebben wij momenteel nog geen
kinderen, bij 2 of meer aanmeldingen
zullen we ook op deze dagen open gaan.

Jolanda van Bergen, woonachtig in
Achthuizen, draait de BSO. Jolanda heeft
al ruime ervaring opgedaan bij de BSO in
Ooltgensplaat. Voor een hoop kinderen is
zij dan ook een bekend gezicht.
Wilt u graag een keertje kijken? Kom dan
gerust even binnen lopen!!!!
Voor overige informatie kunt u contact
opnemen met Eva Hessels via de email:
eva@voortvarendscheepje.nl
of via
telefoon nummer: 0187-639300 of mobiel
(rechtstreeks!!): 0649522927
Schoolgruiten
Ook dit schooljaar doet onze school mee
met het EU- Schoolfruitprogramma. Dit is
een Europees voorlichtingsprogramma, dat
de nadruk legt op het eten van voldoende
groenten en fruit. Door EU- Schoolfruit
leren
kinderen
spelenderwijs
om
verschillende soorten groenten en fruit te
eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook
gezellig!
Kinderen hebben veel te winnen bij
gezonde eetgewoonten. Want kinderen,
die genoeg groenten en fruit eten en elke
dag actief bewegen, zitten lekkerder in
hun vel, krijgen minder snel griep, zijn
minder snel verkouden, voelen zich fitter,
beleven meer plezier aan sport en spel en
leren makkelijker.
Kern van het EU-Schoolfruitprogramma is
het gezamenlijk eten van groenten en
fruit in de klas: het ‘gruiten’. De kinderen
krijgen, gedurende twintig weken, per
week 3 porties groente of fruit uitgereikt
om gezamenlijk in de klas op te eten (op
woensdag, donderdag en vrijdag).
De school start hiermee op woensdag 11
september. Dit fruit is gratis en extra
naast het fruit dat de kinderen zelf al
meebrengen. Voor de duidelijkheid, het
meebrengen van eigen fruit (enz.: zie
schoolgids voor de mogelijkheden) mag
ook gewoon!!
Kinderboekenweek 2 t/m 13 oktober
Woensdag
2
oktober
start
de
Kinderboekenweek. Het hoofdthema is dit
jaar: “Klaar voor de start”. Er zal in de
verschillende klassen volop aandacht
worden
besteed
aan
de
Kinderboekenweek.

Schoolfotograaf komt op dinsdagmiddag
15 oktober
Op dinsdagmiddag 15 oktober a.s. is de
schoolfotograaf aanwezig om foto’s van de
leerlingen en de groepen te maken. Meer
informative ontvangt u t.z.t. vanuit de
OuderCommissie.
Schoolmaatschappelijk Werk
Mijn naam is Tineke Rozendaal en ik ben
de Schoolmaatschappelijk Werker van
basisschool De Achtsprong.
Het Schoolmaatschappelijk Werk is er
voor u en al uw vragen met betrekking tot
het opgroeien van uw kind(eren). U kunt
hierbij denken aan het gedrag van uw kind,
moeilijkheden in de thuissituatie, als uw
kind onzeker is, als er sprake is van
echtscheiding of als u bepaalde twijfels
of vragen heeft. Soms maakt u zich
zorgen of heeft uw kind bijvoorbeeld een
moeilijke gebeurtenis meegemaakt.
Kortom, er kunnen aardig wat vragen
en/of zorgen zijn. Aarzel dan niet om eens
binnen te stappen, omdat het prettig of
nuttig kan zijn om met iemand van
gedachten te wisselen.
Het Schoolmaatschappelijk Werk is er
ook juist voor de kleine vragen!
Ik zal aanwezig zijn op dinsdag 1 x in de
maand ( zie posters in de school en de
schoolkalender). Ik ben telefonisch
bereikbaar via het nummer van de school
of: 0187-488070.
De afspraken kunnen plaatsvinden op
school, bij u thuis of op het kantoor in
Middelharnis.
U kunt ook altijd even overleggen met de
leerkracht van uw kind of de intern
begeleider als u twijfelt of het
Schoolmaatschappelijk Werk iets voor u
kan betekenen.
Kom gerust binnen lopen!
Tineke Rozendaal
Schoolmaatschappelijk Werk
Goed nieuws van juf Sanne
Vorig schooljaar begon ik met een
nieuwsbericht over mezelf, dat niet leuk
was en dat grote gevolgen voor mij
persoonlijk en de school gehad heeft de
rest van het schooljaar.

Dit schooljaar begin ik met een schone lei
en heb ik wederom een nieuwsbericht dat
grote gevolgen zal gaan hebben. Deze keer
is het echter een bericht, waar ik erg blij
van word. Mijn man Jurgen en ik
verwachten in maart namelijk ons eerste
kindje!!!
Tot nu toe verloopt mijn zwangerschap
voorspoedig en heb ik weinig te klagen, op
wat kleine pijntjes na. Hopelijk blijft dit
zo de komende maanden.
Dit heugelijke feit wil ik uiteraard met
iedereen delen.
Ik zeg maar zo: 'Na regen komt
zonneschijn!!!'

