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Beste
kinderen,
verzorgers,

ouders/

Dit is de laatste nieuwsbrief van
dit schooljaar. Het schooljaar is
afgerond en de leuke, gezellige
activiteiten van de afgelopen
maanden liggen achter ons.
We hebben afscheid genomen van
groep 8. We wensen onze oudleerlingen heel veel succes op hun
nieuwe school. Verderop in de
nieuwsbrief kunt u nog een leuk
een stukje lezen over onze oud8stegroepers.
Ook hebben we afscheid genomen
van maar liefst drie zeer
gewaardeerde collega’s!
Juf Marian geniet vanaf volgende
week van haar pensioen, meester
Steven gaat na de zomervakantie
een studie volgen aan de PABO
(stage op De Achtsprong?????) en
meester Roeland gaat lesgeven aan
groep 8 op een andere school.
We
wensen
iedereen
het
allerbeste met ieder hun eigen
volgende fase in hun leven.
Voor ons staat de zomervakantie
voor de deur!
Het team van De Achtsprong
wenst iedereen een zonnige,
stralende zomervakantie en we
zien elkaar weer terug op de
eerste schooldag van het nieuwe
schooljaar!
Marco van Bers
Directeur
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1e schooldag
luizencontrole
organisatiestart:
Verkeersdag en
kinderboekenweek
3/9/14
ouderbijdrage voldoen
(zie schoolgids en
schoolkalender)
5/9/14
inleveren SOS-formulier
+ rapport
Kopij 8sprongnieuws 1
8/9/14
Centrale kanjerregel:
We vertrouwen elkaar
kunst8sprongetjes Zomer
9/9/14
schoolfotograaf
OC 19.30u
10/9/14
’t Leespunt geopend
Teamvergadering I
11/9/14
meester René
kanjertraining
Meester Bart groep 7-8
12/9/14
meester René
kanjertraining
Meester Bart groep 7-8
8sprongnieuws 1

14/9/14
15/9/14

juf Jeanne jarig (1962)
Centrale kanjerregel:
We helpen elkaar
Organisatiestart:
Projectweek V&B
Informatieavond
Verkeersdag
Inleveren
oudervertelformulieren
Week van de pauzehap
Week van de
oudervertelgesprekken
Centrale kanjerregel:
We werken samen
Schoolmaatschappelijk
Werk 13.00u-15.00u
Kinderpostzegelactie
’t Leespunt geopend
Project weerbaarheid
LEV2LIV groep 7-8 dag 1
ouderavond LEV2LIV
MR 19.00u
Project weerbaarheid
LEV2LIV groep 7-8 dag 2
HGPD-gesprekken
Meester Bart groep 1-2
Centrale kanjerregel:
We hebben plezier
Organisatiestart
Wereldmissiedag
Leerlingraad
Informatieavond VOgr. 7-8
Start kinderboekenweek
’t Leespunt geopend
Cursus Visio leerkrachten
groep 3
Meester Bart groep 5-6
Meester Marco
Masterclass

Dus,
zegt
het
voort,
want
het
leerlingaantal is voor De Achtsprong als
kleine dorpsschool, en daarmee ook voor
uw eigen kind, van groot belang.
En de beste reclame is nog altijd mond tot
mondreclame!!!!!!

Welkom nieuwe leerlingen
Op deze plaats in de nieuwsbrief heten we
de nieuwe leerlingen van harte welkom.
Na de zomervakantie beginnen Emma van
Oorschot en Saphira van Dam op De
Achtsprong

Mededeling van de OuderCommissie (OC)
Ieder schooljaar betalen de ouders een
vrijwillige ouderbijdrage. Gelukkig is de
OC er jaren in geslaagd de activiteiten te
financieren zonder de ouderbijdrage te
verhogen.
Maar nu is toch het punt bereikt dat een
verhoging onvermijdelijk is. Ondanks
bezuinigingen zijn de inkomsten niet meer
toereikend en is de MR akkoord gegaan
met een verzoek om de ouderbijdrage te
verhogen m.i.v. schooljaar 2014-2015. Het
bedrag
van
de
ouderbijdrage
is
vastgesteld op €30 per jaar. Zie voor
meer informatie schoolgids 2014-2015.
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We wensen Emma en Saphira heel veel
plezier en een onvergetelijke tijd op De
Achtsprong!
Het is fijn dat ook Emma en Saphira naar
onze basisschool komen, maar op De
Achtsprong is nog plaats voor veel meer
kinderen.

Aanmelden nieuwe leerlingen
Gedurende het schooljaar stromen er
regelmatig nieuwe kleuters groep 1-2
binnen.
Om optimaal te kunnen inspelen op
toekomstige ontwikkelingen binnen het
onderwijs is het van groot belang het
toekomstig aantal leerlingen zo precies
mogelijk te kunnen inschatten.
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.
zou willen inschrijven?
Dit geldt natuurlijk ook voor kinderen uit
uw omgeving, die graag naar De
Achtsprong willen komen.
In maart, volgend schooljaar, staan er
open
ochtenden
gepland
(zie
schoolkalender 2014-2015).
Nieuw emailadres van juf Jolanda per
22-08-2014: j.vd.leer@8sprong.nl
Rapporten
Uiteraard krijgen de kinderen van groep 1
t/m 8 aan het eind van dit schooljaar ook
hun derde rapport.
De rapporten zullen in de laatste week op
de laatste schooldag met de kinderen
meegegeven worden.
Voor de leerlingen van groep 0 hebben we
een verrassing…..

De nieuwe groepsindeling
Inmiddels zijn alle kinderen ouders al op
de hoogte van de nieuwe groepsindeling en
de doordraaimiddag is zelfs al achter de
rug.
De kinderen hebben al in de nieuwe groep
in het nieuwe lokaal met de nieuwe
leerkrachten en met elkaar kennis
gemaakt. Dat was spannend voor iedereen.
Maar deze nieuwsbrief wordt ook door
mensen buiten de school gelezen. Daarom
staat alles hieronder nog een keer netjes
op een rijtje.
Groep 1-2 juf Anita (ma-di-woe) en
juf Jolanda (do-vr)
Groep 3-4 juf Loes Heintjes (ma-di-woe)
en juf Loes de Looff (do-vr)
Groep 5-6 juf Sanne (di-do-vr) en
meester Marco (ma-woe)
Groep 7-8 meester René (de hele week)
Daarnaast blijft meester Bart nog onze
vaste invaller, die we te pas en te onpas
kunnen vragen om klassen te draaien.
Tot slot komt Larissa drie dagen per week
(ma-di-woe) gedurende het gehele jaar
stage lopen (als klassenassistent) op onze
school. Daar zijn we erg blij mee, want zij
kan met individuele leerlingen en kleine
groepjes veel extra lesjes doen! Denkt u
aan leeshulp, tafeltjes oefenen, preteaching enz. Deze hulp is voor alle
leerlingen van De Achtsprong beschikbaar.
Het pimpen van het schoolplein
Helaas is het voor de klusouders, die o.a.
het grote duikelrek gaan plaatsen en de
hinkelbaan gaan aanleggen, onmogelijk
gebleken om dat naast hun werkuren in de
avond- of weekenduren te doen.
Daarom gaan ze het plein in de
zomervakantie aanpakken.
Jammer genoeg hebben de leerlingen van
groep 8 er niet mee kunnen spelen, maar…
het plein is na schooltijd altijd open tot
een uur of zes. Dus, als ze hun huiswerk
gedaan hebben, kunnen ze altijd even
langskomen om te duikelen en even terug
te
denken
aan
die
goeie
ouwe
basisschooltijd……

Trendanalyse eind 2013-2014
Ieder half jaar doen we een trendanalyse.
D.w.z. dat we de resultaten van de Citotoetsen beoordelen op groepsniveau.
We bekijken dan of een bepaalde groep
(bijvoorbeeld groep 4) op bepaalde
vakgebieden (lezen, rekenen, spelling,
begrijpend lezen en woordenschat) vooruit
is gegaan, gelijk is gebleven of zelfs
achteruit is gaan t.o.v. de vorige periode
én
we
vergelijken
deze
groep
(bijvoorbeeld groep 4) ook met dezelfde
groep van vorig schooljaar (groep 4).
Vervolgens bepalen de leerkrachten
interventies: acties, die een trend
(stijging, stagnatie of daling) moeten
voortzetten of juist afbuigen. Afhankelijk
wat de bedoeling is.
Het is bij de meeste ouders bekend dat
de groepen 8 van de afgelopen jaren niet
de inspectienorm hebben behaald. Dat was
al duidelijk voordat dat een feit was: al
jaren zijn allerlei interventies op deze
leerlingen als groep en individuele
leerlingen
ingezet.
Op
grond
van
trendanalyses (op groeps- en individueel
niveau) is hulp ingezet in opdracht van
ouders en leerlingen.
De resultaten van de huidige groep 1 t/m
7 zijn ronduit goed te noemen.
Op ALLE gebieden scoren ALLE groepen
boven de inspectienorm, behalve rekenen
in groep 5. Maar groep 5 telt maar drie
leerlingen, dus daar is geen sprake van een
betrouwbaar gemiddelde. Daarnaast is
woordenschat een aandachtspunt in de
groepen 4 en 6.
Dat betekent niet dat uit de trendanalyse
geen duidelijke actiepunten te halen zijn.
Integendeel: bij veel groepen is er sprake
van een grote groep III-niveau leerlingen.
Na 1 augustus 2014 worden de
toetsnormeringen strenger (zie eerdere
informatie) en zullen alle leerlingen “in
niveau dalen”. Niet in vaardigheidsscore!
Dus de leerlingen blijven even slim .
Het betekent wel dat we moeten streven
naar verhoging van de resultaten van ALLE
leerlingen.

Alle leerlingen moeten minimaal een niveau
hoger scoren, maar eigenlijk twee niveaus.
Pas dan is er sprake van een stijging ofwel
vaardigheidsgroei. En daar streven we
naar!
Ook
leerlingen
die
op
bepaalde
vakgebieden op niveau IV of V scoren,
moeten
gestimuleerd
worden
om
vaardigheidsgroei te laten zien.
Onze streefdoelen zijn dus hoger gesteld
op alle vakgebieden.
We zijn wel heel trots dat de resultaten
van onze leerlingen zo goed zijn!
Dat geeft een goed gevoel voor deze
vakantie en veel vertrouwen in een
positieve eindtoets komend schooljaar.
Zomerlezen
Dinsdagavond 8 juli jl. is er een korte,
maar krachtige ouderbijeenkomst voor de
ouders van groep 3-4-5-6 geweest over
Zomerlezen op De Achtsprong.
Het hele schooljaar wordt er op De
Achtsprong intensief ingezet op lezen. De
leesresultaten van de kinderen zijn over
het algemeen dan ook gewoon goed.
Maar het blijkt dat na de zomervakantie
veel kinderen toch wat gezakt zijn qua
AVI-niveau.
Zes weken lang zwemmen, zonnen,
voetballen en relaxen heeft blijkbaar geen
positief effect op het leesniveau .
Het is wetenschappelijk aangetooond dat
‘verder lezen in de zomervakantie’
voorkomt dat het leesniveau daalt.
Daarom
hebben
we
een
kleine
leespromotiecampagne
in
het
leven
geroepen en daar hebben we de hulp van
ouders bij nodig.
Wat is de bedoeling?
De
kinderen
krijgen
een
leespromotiekaart
(een
soort
strippenkaart), waarop ze invullen per
week wat ze gelezen hebben. Dat kunnen
boeken zijn, maar ook tijdschriften, de
krant en/of stripboeken.
Het is aan de ouders om daar iedere week
een handtekening achter te zetten.

Ook kunnen ouders zelf invullen wat ze
gelezen hebt. Dat vinden kinderen
natuurlijk een sport. Wie heeft er meer
gelezen? Het/de kind(eren) of de ouders?
Of… vader of moeder?
Na de zomervakantie krijgt iedere leerling
bij een volle kaart een kleine verrassing
(afgezien van het feit dat het leesniveau
niet is gedaald!).
Op school zijn boekjes op niveau van
Zwijssen te koop tegen kostprijs, speciaal
uitgegeven voor Zomerlezen. Daarnaast is
er een vakantieapp van de bibliotheek.
Tot
slot
hoort
ook
bij
deze
leespromotiecampagne dat we ’t Leespunt
‘nieuw
leven
gaan
inblazen’.
De
openingstijden worden verruimd (iedere
groep een half uur per twee weken) en de
data worden vermeld in de schoolkalender
(want ouders van de groepen 1-2-3-4
mogen dan met hun kinderen boeken
uitzoeken
onder
schooltijd).
De
nieuwsbrief, de schoolapp en de ruimte in
de school worden ‘gepimpt’.
Is bij u bekend
dat u online
boekenreserveringen ook op school kunt
laten bezorgen?
En dat kinderen met hun bibliotheekpasje
boeken kunnen lenen van de bibliotheek op
school voor thuis?
Hierover ontvangt u later nog meer
informatie vanuit t Leespunt!
Nieuws van de VSO/BSO
Na een hoop trammelant door het
omvallen van ‘t Voortvarend Scheepje ziet
het er nu toch naar uit dat 2BKidz spoedig
kan starten in de hal van De Achtsprong.
De gemeente hanteert de regels heel
strikt in het geval van een nieuwkomer op
de markt, hetgeen ervoor zorgde dat van
tijdelijk gedogen van opvang een absoluut
NO GO was.
Daarom hopen we dat de VSO/BSO op De
Achtsprong vanaf 1 september officieel
van start kan gaan. Aan het enthousiaste
team van 2BKidz zal het in ieder geval niet
liggen. En voor de toekomst zijn er
grootse plannen.
Voor meer informatie kunt u terecht op
de website van school, 2BKidz en bij
Jolanda van Bergen.

Uitreiking tweede ECO-vlag
Onder het genot van het zonnetje is op
donderdag 10 juli 2014 de tweede ECOvlag aan De Achtsprong uitgereikt.
De leden van het ECO-team werden in het
zonnetje gezet, ook de ECO_opa’s en juf
Marianne, die haar taak aan meester René
overdraagt.
Mevrouw Elema van de gemeente reikte de
stimulansprijs namens Deltawind aan ons
uit, waarmee we dit project verder vorm
kunnen geven.
Tot slot sprak wethouder De Jong zijn
waardering voor ons uit: we zorgen voor
onze omgeving en dus ook Achthuizen!
Diverse media waren aanwezig om verslag
te doen.
We zijn erg trots op deze prestatie en
het was een reden voor een feestje! Voor
iedereen was er een heerlijke soes en we
hebben extra lang buitengespeeld.
Behalve het ECO-team, want er was werk
aan de winkel: ze hebben een hele berg
compost, wat we van de gemeente voor
onze schooltuintjes hebben gekregen,
verplaatst.
Het was echt super gezellig en we gaan
voor de derde vlag!!!

Verder hebben we het gehad over de
Gerichte Inloop, waar het team volgend
jaar mee gaat werken, over de
leerlingenraad
en
ook
over
de
communicatie van het team naar ouders.
Het is fijn om te merken dat er steeds
vaker ouders zijn, die met vragen naar
leden van de MR gaan, zo hebben we bijna
iedere vergadering wel een vraag, die bij
ouders vandaan komt.
Natuurlijk is het wel de bedoeling dat u
met een uw vraag ook altijd bij het team
of de directeur terecht kunt.
Op 10 juli hebben we onze laatste MR
vergadering van dit schooljaar gehad en
hierbij een overzicht van de besproken
punten.
De schoolgids hebben we doorgenomen en
goedgekeurd.
Het verbeterplan voor de komende jaren
is

uitgebreid

besproken,

met

daarin

allerlei punten om het onderwijs van De
Achtsprong verder te ontwikkelen.
Als laatste is het verzoek van de OC, een
verhoging

van

de

ouderbijdrage

komend

schooljaar,

besproken

voor
en

goedgekeurd.
Dit waren de belangrijkste punten van
deze vergadering, tot volgend schooljaar.
Groeten van de MR

Nieuws van de MR
In de maand mei heeft de MR voor de
eerste keer vergaderd met een nieuw lid
erbij.
We zijn heel blij dat Lisette IJpelaar
zich beschikbaar heeft gesteld voor de
MR.
We hebben toen gesproken over het
nieuwe formatieplan, is het goedgekeurd
en is iedereen blij dat we weer een
mannelijke leerkracht erbij krijgen.
Kijkt u regelmatig op de fanpage van De
Achtsprong op facebook? Ook als u geen
facebookaccount heeft………………

Wie is meester René?
Mijn naam is René van Eekelen, 51 jaar en
woon al ruim 25 jaar samen met Corlinda.
We hebben 2 kinderen, Jacqueline(14) en
Louis(12).
Mijn hobby’s zijn motoren (vooral er aan
sleutelen) en volleybal.
Ben inmiddels 26 jaar in dienst van
Stichting de Waarden en vind het nog
steeds erg leuk om voor de klas te staan.
Volgend schooljaar ga ik in groep 7-8 op
De Achtsprong aan de slag en heb
inmiddels kennis gemaakt met de
leerlingen. Ben ook de leerstof, methodes
en andere zaken aan het verkennen, zodat
ik het nieuwe schooljaar goed van start
kan gaan.
Wens jullie allemaal een fijne vakantie en
tot over 6 weken.
Vriendelijke groet, meester René

De leerlingraad
In de laatste schoolweek zijn de kinderen
van de leerlingraad bij elkaar geweest en
hebben een vergadering gehad met
meester Marco.
Eerst hadden de leerlingen van de
leerlingraad
ieder
vragen
en
bespreekpunten verzameld uit groep 3-4,
5-6 en 7-8.
De bespreekpunten waren: de opbouw van
het lesrooster (Waarom alle leervakken ‘s
ochtends?), de korte pauzes (Waarom niet
een half uur pauze?) en meer gymtijd.
We hebben besproken dat je leert volgens
een biologisch ritme: ‘s ochtends ben je
erg wakker (8.30 uur en 10.30 uur) en ook
aan het begin van de middag na de lunch
en even spelen (13.00 uur dus). Dat zijn de
momenten voor de leervakken.
De pauzes kunnen zeker langer, maar
omdat je 5,5 uur per dag naar school
moet, zouden langere pauzes er ook voor
zorgen dat je later thuis bent……geen
goed idee vonden we.
De gymlessen duren nu een uur + 15
minuten incl. omkleden en “reistijd”. Dat
betekent op zich niet zo veel minder
gymtijd per week, omdat je je twee keer
moet omkleden als je twee keer gaat
gymmen. Dit is effectiever.
Helaas was twee maal gym per week op
het rooster lange tijd onmogelijk vanwege
de formatie en het aantal leerkrachten
met een gymbevoegdheid.
Iedereen vindt het erg leuk om dit
allemaal te bespreken en hopen volgende
keer weer nieuwe onderwerpen te
behandelen.
Een stukje meegelopen
Gedurende 42 jaar onderwijs ben ik met
heel wat kinderen een stukje op hun
schoolpad meegelopen. Dat is boeiend,
ieder kind is uniek. Het begeleiden van
kinderen heb ik altijd graag gedaan. Het
kijken en luisteren en je dan afvragen wat
dit kind nodig heeft om zich met zijn of
haar
kwaliteiten
goed
te
kunnen
ontwikkelen.
Dat dit met onderwijs alleen niet lukt vind
ik mooi beschreven in het gedichtje ‘lieve
juf’ van Linda Vogelenzang.

Lieve juf,
Ik schrijf u even
Om te zeggen
Dat ik niet meer kom.
Waarom?
Ik weet wat ik wil worden:
HELD
Wat ik nu moet leren:
Vliegen zonder vliegmachien
Vechten met enge dieren,
En op een wiebeltouw balanceren.
U geeft geen les daarin.
Daarom heeft naar school gaan voor mij
geen zin.
Als juf deed u best uw best,
Dus: een kus en dank u wel!
Mocht u ooit iets overkomen dan roept u
maar dan kom ik snel.
Het onderwijs staat niet stil , wie weet
wat de toekomst brengt.
In de praktijk zal ik daar niet meer bij
betrokken zijn omdat na de zomervakantie
mijn pre-pensioen begint.
Ik kijk terug op mooie jaren op ‘De
Achtsprong’! Dank jullie allemaal voor de
fijne tijd hier in Achthuizen, voor het
vertrouwen, de samenwerking en voor alles
wat ik hier heb geleerd.
Het ga jullie goed.
Vriendelijke groet, Marian van den Houdt
De nieuwe schoolkalender staat ook al in
de schoolapp Gerichte Berichten!!!!
U kunt op ieder moment nog beslissen
of u de app gaat gebruiken, mocht u
dat nog niet doen!
Begin zomervakantie
Op vrijdag 18 juli a.s. start de grote
vakantie. De kinderen zijn ’s middags vrij!
We wensen iedereen een hele fijne
vakantie en hopen u en de leerlingen weer
te mogen begroeten op :
maandag 1 september a.s.
tussen 8.20u-8.30u.

