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Beste
kinderen,
verzorgers,

ouders/

Nog een paar weken te gaan en dan
zit de eerste helft van dit
schooljaar er al weer op. En de
tijd gaat snel!!! De donkere dagen
zijn aangebroken, Sint is weer in
het land en dan is het zo kerstmis.
Het
is
een
gezellige tijd:
Sinterklaas heeft beloofd ook dit
jaar weer op school langs te
komen.
En als hij weer naar Spanje is
vertrokken, wordt De Achtsprong
omgetoverd in kerstsfeer.
December is ook de tijd van
rapporten en daar kunt u meer
over lezen in deze nieuwsbrief.
Marco van Bers
Directeur
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(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 november was dat Kyano de
Waal.
We wensen Kyano 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 in te kunnen spelen op
toekomstige ontwikkelingen binnen het
onderwijs is het van belang het
toekomstig aantal leerlingen zo precies
mogelijk in te schatten.
Daarom vragen wij u of u uw kinderen, die
komend schooljaar 4 jaar worden en die u
bij ons op school wilt plaatsen, alstublieft
zo spoedig mogelijk 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 kledingactie
De oudercommissie is erg blij met de
opbrengst van de kledingactie. In totaal is
er ruim 1700 kilo kleding opgehaald, wat
€348 op heeft gebracht. De gehele
opbrengst wordt aan activiteiten voor de
kinderen besteed.
Rapportgesprekken groep 1 t/m 8
Op dinsdag 10 december en donderdag 12
december en donderdag 12 december,
(groep
8
gesprekken
vinden
donderdagavond
plaats)
vinden
de
rapportgesprekken plaats.

Dat is de gelegenheid bij uitstek om bij te
praten over de vorderingen van uw zoon of
dochter. We vinden dat erg belangrijk en
zijn blij dat we alle ouders spreken.
Net als vorig schooljaar kunt u zich weer
digitaal intekenen vanaf vrijdag 29
november 12.00 uur t/m donderdag 5
december.
U gaat daarvoor naar de schoolsite
(www.8sprong.nl)
en
vult
het
familiewachtwoord linksonder aan het
scherm in, wat u per mail gekregen heeft
van de leerkracht van uw oudste kind op
vrijdag 29-11-13.
Mocht u zich op vrijdag 6 december (nog)
niet ingetekend hebben, dan zal de
leerkracht u inplannen.
Vandaag
ontvangt
informatiemail.

u

ook

een

Het schoolplein 2.0
Vorig schooljaar hebben de leerlingen van
onze school een mooi bedrag opgehaald om
ons schoolplein op te pimpen. Begin dit
schooljaar hebben de kinderen door
tekeningen te maken en lijstjes in te
leveren meegedacht over de besteding van
het geld. De ideeën variëren van een netje
in de doeltjes tot hele zwembaden aan
toe!!
Momenteel
lopen
er
verschillende
aanvragen voor offertes. We hopen in het
voorjaar met behulp van enkele ouders
leuke toestellen en attributen op het plein
te kunnen zetten.
Ook zoeken we nog ouders, die bereid zijn
om het plein bij te houden wat betreft
onkruid en bladeren.
Als u zich daarvoor wilt opgeven, kunt u
contact opnemen met Marco.
Nascholing schooljaar 2013-2014
Het onderwijs op school is altijd in
ontwikkeling en stilstaan is dus geen optie.
Dat geldt ook voor de leerkrachten en zo
af en toe krijgen we de vraag wat het
team en de leerkrachten doen op dat
gebied. Het komt ook voor dat
leerkrachten na schooltijd even na de
leerlingen de school uitlopen (vaak met
een
dikke
tas
met
nakijken
voorbereidingswerk….).

Grote kans dat de leerkracht dan niet
naar
huis
gaat,
maar
een
studiebijeenkomst heeft.
Op schoolniveau vindt vooral ontwikkeling
plaats op het gebied van opbrengstgericht
werken en onderwijs op maat. Het
voordeel van een kleine school overigens.
In december staat de teamnascholing van
de Kanjertraining gepland. En alle
leerkrachten
hebben
inmiddels
de
meldcodetraining afgerond (signalering
kindermishandeling en huiselijk geweld).
Alle leerkrachten van het team volgen
daarnaast drie maal per jaar een workshop
van Traininggscentrum De Waarden op het
gebied van lesgeven in het algemeen,
lezen, spelling, ICT, leerlinggedrag enz..
Afgelopen schooljaar heeft juf Jolanda
haar Master opleiding IB afgerond en juf
Sanne
haar
Master
SEN
(gedragsspecialisme). Dit schooljaar volgt
juf Sanne een cursus ZIEN om
leerkrachten te kunnen begeleiden, zodat
dit instrument goed ingezet wordt om
kinderen te volgen op sociaal-emotioneel
gebied.
In de onderbouw hebben juf Marianne en
juf Anita een cursus VVE (Voorschoolse
en Vroegschoolse Educatie) gevolgd om de
overgang van en samenwerking met de
peuterspeelzaal
optimaal
te
laten
verlopen.
Daarnaast
hebben
ze
deelgenomen aan een cursus Visio. Deze
cursus staat in het teken van onderwijs
aan kinderen met een visuele beperking.
Juf Loes en juf Loes volgen beiden de
basiskanjertraining dit schooljaar.
Als managementsteam doen juf Jolanda en
meester Marco samen een cursus dataanalyse om zodoende goed in te kunnen
spelen op de resultaten op leerling-,
groeps- en schoolniveau. Tot slot volgt
meester Marco dit schooljaar de tweede
Magistrumopleiding (schooldirecteur).
Dit is slechts een greep uit het hele scala
aan cursussen, workshops, trainingen en
opleidingen. Maar het geeft u wel een
beeld van de ontwikkeling van school en
team.
Vakantierooster 2014-2015
Voor sommige mensen is het nooit te
vroeg om vakanties te plannen en voor die
mensen kunnen we nu al het definitieve
vakantierooster voor schooljaar 20142015 bekend maken in deze nieuwsbrief.

Het vakantierooster staat inmiddels op de
schoolsite.
1e schooldag

01-09-2014

Herfstvakantie

20-10-2014 t/m 24-10-2014

Kerstvakantie

22-12-2014 t/m 02-01-2015

Voorjaarsvakantie 23-02-2015 t/m 27-02-2015
Goede vrijdag

03-04-2015

Tweede Paasdag

06-04-2015

Meivakantie

27-04-2015 t/m 08-05-2015

Hemelvaart

14-05-2015 en 15-05-2015

Pinksterdag

25-06-2015

Zomervakantie

13-07-2015 t/m 21-08-2015

www.scholenopdekaart.nl
Er is nu een website waarop u gegevens
van alle basisscholen kunt bekijken. U
vindt
hier
gegevens
over:
aantal
leerlingen,
resultaten
eindtoets,
waardering inspectie, voedingsgebied,
personeelskenmerken en schooladvies
voortgezet onderwijs. Benieuwd naar onze
gegevens en toelichtingen? Klik dan op
onderstaande link:
http://www.scholenopdekaart.nl/7208/Ro
oms-Katholieke-Basisschool-DeAchtsprong
Opbrengst Wereldmissiedag 2013
Er is een behoorlijk bedrag opgehaald
door de kinderen van De Achtsprong voor
kinderen in Tanzania: €139,85
Dat is een prachtige opbrengst!!
Een hele ervaring voor de kinderen van
groep 1-2
Op donderdagochtend 7 november zijn de
kinderen van groep 1 en 2 aan het werk
gegaan met de vraag:
Hoe ziet de wereld eruit als je een bril
hebt, maar daarmee toch nog niet goed
kan zien, omdat je ogen niet goed werken?
Om antwoord op deze vraag te krijgen
hadden we gelukkig hulp van Marjolein.
Marjolein is als ontwikkelingsbegeleider
verbonden aan Koninklijke Visio. Dit is een
expertisecentrum voor slechtziende en
blinde mensen. Zij volgt en begeleidt, in
goed overleg met de ouders en met de
school, onze leerling Keano. Ook school
krijgt begeleiding en advies van Marjolein
. Hierdoor leren we wat wij kunnen doen
om Keano te ondersteunen.

Donderdagochtend 7 november was het
zover: de kinderen van groep 1-2 mochten
met
een
ervaringsbrilletje
op
verschillende activiteiten mochten doen.
In de kring hebben de kinderen allemaal
een
ervaringsbrilletje
gekregen
en
opgezet. Ze waren verbaasd dat alles
anders (wazig) was. Daarna zijn we in 4
kleine groepjes, met de brilletjes op,
activiteiten gaan doen. Het lezen van een
prentenboek, een werkblad met een
zoekplaat, een werkblad, waarmee je
verschillende
blaadjes
moest
onderscheiden bekijken en het over rollen
van een balletje.
Sommige kinderen hielden hun brilletje
lang op, andere zetten het brilletje snel
af of probeerden de hele tijd te ‘spieken’.
Ze merkten allemaal dat het wazig zien de
uitvoering van de opdracht niet onmogelijk
maar wel een stuk lastiger maakt.
We hebben in de kring nog even nagepraat
over hoe het was gegaan.
De kinderen hadden het volgende ontdekt:
- Dat het meer moeite kost om hetzelfde
te doen.
- Dat je soms denkt dat het iets anders
is, als je dan dichterbij komt blijkt het
niet te kloppen.
- Dat als je iets dichterbij houdt je het
beter ziet.
- Dat je slimme oplossingen kunt bedenken
bv. bij het over rollen van een balletje :
voeten tegen elkaar aan, dan kan bij het
over rollen het balletje niet kwijt raken.

Nieuws uit groep 5-6
Groep 5-6 is op het moment bezig met de
tafels goed in te oefenen. We doen
allerlei tafelspelletjes en doen dansjes
met de tafels. Ook is groep 5-6 druk
bezig geweest met verhalen schrijven
over en brieven schrijven aan Sinterklaas.
Maar we zijn niet alleen bezig met
verhalen schrijven, ook met verhalen
lezen! Als sinds een paar weken doen
telkens een paar kinderen per week hun
boekbespreking. De kinderen hebben een
mooie Powerpointpresentatie gemaakt en
weten veel te vertellen over hun boek, al
is het af en toe nog wel eens een beetje
spannend om zo voor de klas te staan.
De klas weet ook steeds beter waar we
staan in Nederland. Groep 6 weet steeds
meer plekken aan te wijzen op de kaart
van Nederland! Nu zijn we bezig met de
provincies Noord-Brabant en Limburg.
Groep 5 gaat over een tijdje beginnen met
de landkaart.
We hebben in de themaweek van voeding
en beweging een leuk uitstapje gemaakt
naar een koeienboerderij. De kinderen
hebben daar duidelijk uitleg gekregen
over wat er allemaal gebeurt voor wij
thuis een glas melk kunnen drinken.
Uiteraard ging de meeste aandacht uit
naar de kleine kalfjes!
Ook mochten de kinderen voelen hoe de
melkmachine werkt en daarna proeven van
lekkere koude verse melk!

Het was een bijzonder leer- en
ervaringsmoment, niet alleen voor de
kleuters maar ook voor Keano, Marjolein
en de juf van de klas.

Nieuws van de MR
De MR heeft 3 oktober jl. een
vergadering gehad, hier volgt een kort
verslagje met wat punten die besproken
zijn.
Begin dit schooljaar is De Achtsprong
begonnen met nieuwe methodes voor zowel
taal als rekenen.

De nieuwe methode voor taal blijkt best
moeilijk, omdat er andere begrippen in
behandeld worden dan dat de kinderen
gewend waren in de oude taalmethode. De
leerkrachten houden rekening met de
overgang en behandelen daarom ook
begrippen uit de eerdere delen, zodat
deze wel duidelijk zijn voor de leerlingen.
Het fijne van deze methode is dat ze
beter aansluiten op de CITO-toetsen.
Alle beleidstukken zijn doorgelezen,
doorgenomen, toegelicht en besproken.
We hebben het idee besproken om op de
schoolsite te melden welke beleidsstukken
en protocollen er zijn en dat ze ter inzage
liggen op school.
Dan weet iedereen welke beleidstukken en
protocollen er zijn en kunnen ouders ze ,
indien gewenst, inzien. Ook lijkt het ons
raadzaam om het jaarverslag van school op
de schoolsite te zetten.
Met vriendelijke groet,
de MR
Nieuws van de VSO/BSO
En het is alweer november…. de weken op
de BSO zijn omgevlogen! Ik heb het idee
dat we allemaal onze draai gevonden
hebben,
mede
door
de
goede
samenwerking met school. De kinderen
hebben het naar hun zin en vullen hun BSO
tijd met verschillende activiteiten. We
hebben net thema herfst achter de rug,
we hebben een boswandeling gemaakt,
geknutseld
met
herfstmateriaal,
herfstfoto’s versierd….
Op dit moment is Sint in het land. Er
wordt
van
alles
geknutseld,
verlanglijstjes, surprises, brieven en
tekeningen voor de Sint. Ook vieren we
dat Sint in het land is met alle BSO
kinderen met een leuke spelmiddag. ( en
misschien een cadeautje????)
Op de kerstmarkt van De Achtsprong op
19 december mogen we ook met een BSO
kraampje staan, we zijn volop bezig met
de voorbereidingen om de kraam vol te
krijgen.. We hopen u te zien op de
kerstmarkt, waar u natuurlijk ook
informatie kunt krijgen of vragen stellen
over de BSO.

Schoolgruiten
Het schoolgruitenproject loopt nog steeds
en de kinderen smullen er van!!!
In het verleden kreeg u per week een mail
met daarin op welke dag welk fruit
aangeboden werd in de klassen.
Dit schooljaar werken we iets anders:
op woensdag, donderdag en vrijdag wordt
het fruit als een mix aangeboden.
Kinderen kunnen dus kiezen wat en
hoeveel ze graag willen eten.
Er is altijd voldoende. Zelfs op maandag
en dinsdag wordt nog al eens wat
neergezet in de klassen.
Fanpage facebook 8sprong
De Achtsprong zit al enige tijd ook op
Facebook en we kunnen spreken van een
groot succes.
Volgers lezen massaal onze berichten en
liken de foto’s, blijkt wel uit het bereik.
De pagina geeft een goed beeld van onze
activiteiten
en
informeert
over
wetenwaardigheden.
Wat niet veel mensen weten is, dat het
goed mogelijk is om de pagina te
bezoeken,
zonder
zelf
een
facebookprofiel te hebben. Gewoon de
volgende link in de adresbalk aanklikken of
via onze schoolsite de fanpage bezoeken:
https://www.facebook.com/8sprong
Natuurlijk vinden we het erg leuk als u de
pagina van De Achtsprong zelf liked, want
dan krijgt u automatisch de meest
recente status in uw nieuwsoverzicht op
Facebook. We schommelen nu zo rond de
100 vaste volgers…..wie zorgt dat we over
de 100 gaan????????
De magie van St. Nicolaas

Op verzoek van een ouder staat de
volgende oproep in onze nieuwsbrief:

Van alle nationale feesten spreekt
Sinterklaas toch wel het meest tot de
verbeelding van onze jongste kinderen.
Dagen voor de verjaardag van de
goedheiligman zijn de kleintjes al in de
ban van het ‘schoen zetten’ en uit volle
borst zingen voor het slapengaan. Wat is
het toch heerlijk om deze magie in leven
te houden!!

Toch komt voor ieder kind onvermijdelijk
de dag dat de illusie eindigt. Op welke
leeftijd dit gebeurt is voor iedereen
verschillend. Ik denk dat hier geen echte
richtlijnen in leeftijd voor zijn. Het is wel
duidelijk dat dit magische feest alleen in
stand kan worden gehouden, wanneer wij
als ouders ons hier voor inzetten door de
oudere kinderen te betrekken in het
‘Verhaal van Sinterklaas’ op het moment
dat zij de illusie ontgroeid zijn. Doen wij
dit niet, dan is het wel heel jammer voor
de beleving van alle kleintjes en van de
energie, die door de organisatie in het
feest wordt gestoken.
Ik hoop in ieder geval nog op vele jaren
Sint plezier met natuurlijk ook iets in mijn
schoen
Fijne St. Nicolaas.
Ronald Bout
Ontruimingsoefening
Donderdag 28 november hebben we
geoefend hoe we naar buiten moeten gaan
en wat we moeten doen als er brand is!
De kinderen hebben het fantastisch
gedaan! Keurig een rij gemaakt in de klas
en samen met de juf (die de groepsmap
mee naar buiten nam) naar het fietsenhok
op het plein.
Binnen een minuut stonden alle leerlingen
op
hun
verzamelplaats.
Zonder
gewonden!!!!
Nu maar hopen dat een ontruiming nooit
nodig is!!!!!!!!

Kerstmarkt
Op donderdag 19 december houdt De
Achtsprong een Kerstmarkt in de gymzaal
van het FIOS van 18.30u tot 20.30u.
De opbrengst zal voor 50% gaan naar
KIKA en voor 50% naar school.
Wij hopen dan ook dat u in grote getale
komt
om
de
door
de
kinderen
zelfgemaakte knutselwerkjes te kopen.
Meer nieuws over de Kerstmarkt volgt in
de komende weken.

