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Beste
kinderen,
verzorgers,

ouders/

Dit is de laatste nieuwsbrief van
dit kalenderjaar.
We
ronden
het
jaar
af,
Sinterklaas is weer terug naar
Spanje en we zijn nu, in deze
donkere dagen, in de stemming van
Kerstmis.
Namens het team
van De
Achtsprong wens ik u hele fijne
kerstdagen en een gelukkig en
gezond 2014!!!!!!
Marco van Bers
Directeur
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Winter
MR
Juf Loes H. jarig
meester Marco jarig
schoolmaatschappelijk
werk 13.00u-15.00u
Gr. 1-2 vrij
juf Anita jarig
Pastoor Geurts in de klas
Kopij 8sprongnieuws 5
HGPD-gesprekken
ochtend gr. 5 t/m 8
middag gr. 1 t/m 4
meester Bart in groep 7-8
8sprongnieuws 5
Kunst8sprongetjes
Warmte
Juf Sanne ADV
meester Bart gr.3-4
Warme Truiendag
Schoolmaatschappelijk
werk
13.00u-15.00u
Cito groep 8
Oudergroepsbezoek
groep 1-7 (11.00u-11.45u)
Cito groep 8
Gr. 1-2 vrij
spelletjesochtend gr. 3-8
kopij 8sprongnieuws 6
Voorjaarsvakantie
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.
Kyano de Waal is uiteindelijk op 9
december begonnen op De Achtsprong.
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!
De komende maanden komen in ieder geval
Seppe, Daniël, Naomi, Charlotte en
Saphira naar De Achtsprong, maar er gaat
ook een grote groep 8 weg aan het eind
van dit schooljaar….. 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-op-mondreclame!!!!!!
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).
Meldcode kindermishandeling en huiselijk
geweld
Als huisarts, leerkracht, verpleegkundige,
kinderopvangbegeleider,
hulpverlener,
zelfstandige beroepsbeoefenaar kun je te
maken krijgen met slachtoffers van
huiselijk geweld of kindermishandeling.
Dat brengt altijd schrik en zorg met zich
mee.
Daarom is de ‘Meldcode huiselijk geweld
en kindermishandeling’ ontwikkeld. Vanaf 1
juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht
deze meldcode te gebruiken bij signaleren
van vermoedens van (huiselijk) geweld.
Een meldcode beschrijft in 5 stappen wat
een
professional
moet
doen
bij
vermoedens van (huiselijk) geweld en
mishandeling.

Stap 1:
In kaart brengen van signalen (vaak door
leerkracht);
Stap 2:
Overleggen met een college (intern
zorgteam: vertrouwenspersoon, Interne
Begeleiding (IB) en directie) en eventueel
raadplegen van het Advies- en Meldpunt
Kindermishandeling (AMK)
of het
Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG);
Stap 3:
Gesprek met de cliënt(en) (=ouder(s)
(altijd samen met een lid van het
zorgteam);
Stap 4:
Wegen
van
het
geweld
of
de
kindermishandeling (eventueel in overleg
met GGD en/of SMW);
Stap 5:
Beslissen: hulp organiseren of melden.
Een verplichte meldcode is iets anders
dan een meldplicht. Bij een meldplicht
moet de professional zijn vermoeden van
geweld melden bij andere instanties. Die
verplichting
bestaat
niet
bij
een
meldcode.
De beslissing om vermoedens van huiselijk
geweld wel of niet te melden, neemt de
professional. Het stappenplan van de
meldcode biedt hem houvast bij die
afweging.
De Achtsprong hanteert de meldcode
(schoolspecifiek) en voldoet daarmee aan
de wettelijke verplichting. De volledige
meldcode is te downloaden via de
schoolsite.
Op De Achtsprong zijn alle leerkrachten
geschoold op het gebied van omgaan met
vermoedens van kindermishandeling voor
leerkrachten en het hanteren van de
meldcode en is een aandachtsfunctionaris
meldcode aangesteld (dhr. M. van Bers).
De
aandachtsfunctionaris
is
het
aanspreekpunt is voor alle aspecten, die te
maken hebben met de meldcode.
De interne begeleiding begeleider heeft
nascholing gevolgd op het gebied van
communiceren
over
geweld,
grensoverschrijdend gedrag door een
collega en omgaan met vermoedens van
kindermishandeling voor medewerkers met
een zorgtaak in het P(S)O.

Nieuws van de VSO/BSO
Ook de BSO is omgetoverd van
Sinterklaassfeer naar Kerstsfeer. Wat is
december toch een drukke maand! We
hebben een gezellige Sinterklaasmiddag
gehad
met
een
speurtocht
door
Achthuizen. Bij terugkomst op school
bleek dat de Pieten waren geweest en een
zak vol cadeautjes voor de kinderen
hadden achtergelaten!!
We schakelen van het ene naar het andere
feest en natuurlijk zingen we nog steeds
vrolijk Sintliedjes in kerstsfeer.
Op de BSO zijn de kinderen heel druk met
knutselen voor de kerstmarkt waar de
BSO een eigen kraampje heeft.
We zien jullie graag op de kerstmarkt,
waar je bij ons kraampje ook voor BSO
informatie terecht kunt.
We
wensen
iedereen
hele
fijne
feestdagen!!!
Luizencontrole
De eerste week na de kerstvakantie
worden alle kinderen weer gecontroleerd
op eventuele onverhoopte aanwezigheid
van luizen.
Kerstdagen op De Achtsprong
Iedereen leeft toe naar volgende week:
Kerstmis. De afgelopen weken stonden
voor de kinderen op school al in het teken
van Kerstmis.
Op verschillende manieren probeerden we
licht in de donkere dagen te brengen: door
de versiering met de lichtjes, maar ook
door in de klas het verhaal te vertellen,
waar het eigenlijk om gaat: de geboorte
van Jezus.
En natuurlijk stond de kerstgedachte
centraal: door kerstkaarten te versturen,
waarbij de brievenbus op school een groot
succes bleek! Iedere leerling heeft een
zelfgemaakte kerstkaart verstuurd met
‘de echte post’ na een dorpswandeling naar
‘een echte brievenbus’. Met de kerstkaart
denken we immers aan iemand anders…..…
En tot slot natuurlijk de sfeervolle
kerstmarkt, waar we allemaal naar
toegeleefd hebben. Er zijn door de
kinderen
heel
veel
prachtige
knutselwerkjes gemaakt. Hun ouders
glunderden van trots.

Naast de werkjes, die onder begeleiding
van
de leerkrachten en hulpouders
bedacht en gemaakt zijn, heeft ook het
bedrijf van Ronald Bout (Mutrox
soundproof
solutions)
een
bijdrage
geleverd door kosteloos MDF-kerstborden
met inscriptie en bijbehorende verf te
leveren.
En ook zijn we de vader van Mark
dankbaar, omdat we het huis van Bram
mogen verkopen, waarbij de opbrengst
gaat naar het doel van de Kerstmarkt.
Er waren mooie optredens tijdens de
kerstmarkt en iedereen heeft zijn
steentje bijgedragen, niet op de laatste
plaats
de
Kerstcommissie
en
de
Oudercommissie!!!
De opbrengst van de kerstmarkt is voor
de helft bestemd voor school en de
andere helft voor Kika. We mogen met
trots bekend maken, dat we een cheque
t.w.v.
€
417,25
hebben
kunnen
overhandigen aan Kika. Daar zat ook een
donatie van de overblijfcommissie bij,
Rebecca en Maureen hebben hun
zelfgemaakte
armbandjes
verkocht
(opbrengst: 8 euro en 40 cent) en tot slot
ook nog 70 euro van de mensen van de
poppenkledingstand. De verkoop bij de
stand van Kika heeft daarbij nog ongeveer
200 euro opgeleverd.
Uiteindelijk betekent dat een opbrengst
van tenminste 700 euro (de exacte
opbrengst van de kerstmarkt moet nog
berekend worden).
Van dat geld kunnen hele mooie
noodzakelijke dingen voor zieke kinderen
van gedaan worden.
We mogen erg trots zijn op De
Achtsprong en Achthuizen.
Tot slot wensen we iedereen hele fijne en
gezellige
kerstdagen,
een
mooie
jaarwisseling en een vooral gezond
2014!!!!!!

(vergeet vooral de kerstgroet van het
team op onze Facebook-fanpage te
bekijken in de loop van de komende
dagen……)

