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Beste
kinderen,
verzorgers,

ouders/

Deze nieuwsbrief ontvangt u net
voor een periode met heel veel
vakantie en vrije dagen. Daarom
vragen we uw speciale aandacht
voor de “belangrijke data”. U kunt
de data ook altijd in de
schoolkalender vinden. En de
kalender
van
de
schoolapp
Gerichte Berichten is altijd up-todate. Gelukkig maken veel ouders
gebruik van deze app.
We hopen dat de komende periode
ook een periode met veel mooi
lenteweer is, zodat we allemaal
met nieuwe energie aan de laatste
periode van dit schooljaar kunnen
beginnen. Er staan veel leuke
activiteiten
op
de
planning,
waarover u later nog nadere
informatie zult ontvangen.
Marco van Bers
Directeur

Wat vindt u in dit
8Sprongnieuws?
Voorwoord
blz. 1
Inhoudsopgave
blz. 1
Belangrijke data
blz. 1
Welkom nieuwe
leerlingen
blz. 1
Nieuwe aanmeldingen blz. 2
Leerlingraad
blz. 2
Inval bij ziekte en verlofblz. 2
Communicatie op een rijblz. 3
Thema-ouderavond
blz. 4
Nieuwe leesmethode blz. 4
Ditjes en datjes
blz. 4

Belangrijke data
28/4/14
t/m
meivakantie
9/5/14
12/5/14
luizencontrole
cito-entreetoets groep 6-7
(t/m 21-5)
13/5/14
schoolmaatschappelijk
werk 13.00u-15.00u
meester Bart 's middags
in groep 7-8
15/5/14
sportdag VO voor groep 8
24/5
betaling
schoolreisbijdrage
16/5/14
gr. 1-2 vrij
kopij 8sprongnieuws 8
19/5/14
GMR
20/5/14
OC
meester Bart ’s ochtends
in groep 7-8
22/5/14
Pastoor Geurts in de klas
MR
23/5/14
HGPD-gesprekken
ochtend gr. 5 t/m 8
middag gr. 1 t/m 4
8sprongnieuws 8
27/5/13
thema-ouderavond
28/5/14
juffen- en meestersdag
29/5/14
gr. 1-8 vrij
30/5/14
gr. 1-8 vrij
2/6/14
schoolreis (staat niet in de
schoolkalender)
4/6/14
betaling schoolkamp
groep 8
6/6/14
gr. 1-2 vrij
9/6/14
gr. 1-8 vrij
10/6/14
schoolmaatschappelijk
werk 13.00u-15.00u
12/6/14
hulpouderbedankavond
13/6/14
gr. 1-2 vrij
16/6/14
luizencontrole
GMR
Kunst8sprongetjes

19/6/14
20/6/14

gr. 1-8 vrij (Waardendag)
HGPD-gesprekken
ochtend gr. 5 t/m 8
middag gr. 1 t/m 4
meester Bart in groep 7-8
kopij 8sprongnieuws 9

Welkom nieuwe leerlingen
Op deze plaats in de nieuwsbrief heten we
de nieuwe leerlingen van harte welkom.
Maar in de maand april is er helaas geen
nieuwe leerling op De Achtsprong
gekomen.
Binnenkort komt in ieder geval Saphira
nog 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 tot
mondreclame!!!!!!
Aanmelden nieuwe leerlingen
Gedurende het schooljaar stromen er
regelmatig nieuwe kleuters groep 1-2 in.
Om optimaal te kunnen inspelen 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
Leerlingraad
Op school is de Medezeggenschapsraad
(MR) een belangrijk adviesorgaan voor de
school en op De Achtsprong fungeert de
MR eigenlijk ook als een klankbord: ouders
en school gaan samen in gesprek over de
zaken, die goed gaan, maar zeker ook over
zaken, die nog (verder) ontwikkeld moeten
worden. Een positief kritische houding is
daarbij van groot belang.
Ook de uitkomsten van de onlangs
gehouden ouderenquête worden hierin
meegenomen.

Maar wie kunnen nu eigenlijk alles beter
beoordelen dan de leerlingen zelf? Zij
zitten ten slotte elke dag in de klas en
brengen heel wat tijd door met hun
juf/meester, op het schoolplein en
misschien ook bij de overblijf.
We hebben de leerlingenquête in groep 5
t/m 8 vorig schooljaar afgenomen, maar
het is nog beter om in gesprek te gaan
met de leerlingen.
Daarom roepen we op De Achtsprong een
leerlingraad in het leven: een afvaardiging
van leerlingen in groep 4 t/m 8 gaan 2 tot
3 keer per jaar met de directeur en de
intern begeleidster in gesprek. Zo hoort
school van de leerlingen zelf wat de
ideeën en ervaringen zijn. Ook kunnen zij
hun steentje bijdragen bij andere
activiteiten, bijvoorbeeld de open dagen.
Het enthousiasme onder de leerlingen is
groot. De kinderen, die voor dit en komend
schooljaar, deel uitmaken van de
leerlingraad zijn: Milan, Abdullahi, Rick,
Lois en Indy.
Inval bij ziekte en verlof van
leerkrachten
Wanneer een leerkracht zich ’s ochtends
vroeg telefonisch bij de directeur ziek
meldt (en dat is in de praktijk tussen
6.00u en 6.15u!!), dan is er een protocol op
De Achtsprong om vervanging te regelen.
In eerste instantie wordt de duo-collega
gebeld om te kijken of het mogelijk is dat
hij/zij de zieke collega vervangt. Vaak
heeft de duo-collega privé-afspraken of
de zorg voor een kind. Die collega moet
daar van alles voor regelen en over het
algemeen zijn de leerkrachten daar graag
toe bereid omdat ze het belangrijk vinden
dat het de kinderen aan niets ontbreekt.
En dat is iets om respect voor te hebben,
want het is geen verplichting. Ze doen dit
uit betrokkenheid.
Gelukkig hebben we ook meester Bart, die
we altijd uit zijn bed mogen bellen. Ook
daar zijn we dankbaar voor. Voor de
kinderen is het namelijk heel fijn om les
te krijgen van iemand die ze kennen en die
de school, methoden, werkwijze enz. kent.
We hopen nog lang gebruik te maken van
zijn diensten.

Wanneer de duo-collega en meester Bart
echt niet kunnen invallen, dan mogen we
gebruik maken van een invallerspool. Maar
helaas, daarvoor zijn vaak geen kandidaten
meer te vinden……
De laatste troef is het inzetten van de
mensen, die ambulant zijn (directie en IB).
Dat heeft ook consequenties, want allerlei
afspraken of gesprekken kunnen dan niet
doorgaan. Als het mogelijk is vangt de
directie een groep op.
De noodmaatregel is de groep opsplitsen
en verdelen over de andere groepen. Dat
is verre van ideaal en dat hebben we de
afgelopen jaren gelukkig slechts 1 keer
moeten doen. Een groep naar huis sturen
is m.i. geen optie.
Wij hopen dus op uw begrip als een
invallende leerkracht bijvoorbeeld pas om
8.25u de school in komt rennen. U weet nu
wat er achter de schermen al heeft
plaatsgevonden. Gelukkig komen deze
situaties niet vaak voor.
Communicatie op een rijtje
In deze moderne tijd, waarin de
communicatiemiddelen oneindig lijken en
de ontwikkelingen niet lijken te stoppen, is
het vaak moeilijk om door de bomen het
bos te blijven zien. Daarom leek het ons
goed om op een rijtje te zetten welke
middelen om onderling te communiceren
gebruikt worden en welke manier waarvoor
geschikt is.
De Achtsprong ziet ouders als educatieve
partners en daarom proberen we ouders
ook steeds meer te betrekken bij het
directe onderwijs en dat zal steeds
verder vorm krijgen. Daarover later meer.
Op welke manieren school communiceert
met ouders heeft nog het meeste te
maken met het doel van de communicatie.
Soms is informeren het doel, andere
momenten is overleg/gesprek het doel.
Al
jaren
worden
er
diverse
informatieavonden
op
school
georganiseerd. Denk daarbij aan de
algemene informatieavond aan het begin
van het schooljaar, maar ook de open
dagen zijn daar voorbeelden van. Het doel
is dan (nieuwe) ouders informeren.

Daarnaast zijn er meer specifieke
ouderavonden, waarbij u moet denken aan
de rapportavonden, de entreetoetsavond,
de doorverwijsadviesgesprekken na groep
8,
maar
bijvoorbeeld
ook
de
oudervertelgesprekken aan het begin van
het schooljaar, de aanstaande themaouderavond (27 mei) en vanaf komend
schooljaar de Voortgezet Onderwijsavond
voor groep 7-8. Er wordt op dergelijke
avonden voor specifieke groepen ouders
themagerichte informatie besproken en
van gedachten gewisseld.
Verder zijn er nog de unieke en zeer
waardevolle HGPD-gesprekken, waarin we
vanuit het denken in kansen, sterke
kanten van leerlingen en oplossingen
samen met ouders kinderen helpen om de
zorg
te
verbeteren.
Ook
alle
"tussendoorgesprekjes" horen hierbij.
De
schoolwebsite
is
er
om
de
achtergrondinformatie op het gemak door
te nemen. Het is het visitekaartje van
school. Binnen enkele weken gaat een
moderne,
volledig
nieuw
ingerichte
website de lucht in. U hoort daar nog
meer van!
Op de website staat ook de schoolgids,
waarin alle uitgangspunten van school
staan, maar ook allerlei praktische zaken.
Samen met de schoolkalender, die op de
schoolsite staat en iedere oudste leerling
jaarlijks ontvangt, hebben alle ouders de
meest belangrijke informatie in handen.
Op school streven we er naar om 99% van
de informatie digitaal te versturen. Vanuit
duurzaam, maar ook economisch oogpunt is
dat erg belangrijk. Geld kan maar één maal
uitgegeven worden.
We gaan wel uit van het principe dat email alleen geschikt is om zakelijk de
dingen te regelen. Zodra het inhoudelijk
wordt, werkt een gesprek op school of
telefonisch altijd het beste.
Dan is er nog de fanpage van De
Achtsprong op Facebook. Op deze pagina
zijn
alle
berichtjes
van
recente
activiteiten, vaak met foto's, te vinden en
na te lezen. Deze pagina vervangt het
oude foto-album van de schoolwebsite.
Voordeel is een heel groot bereik en het
vormt ook een soort van archief.

Ook mensen zonder facebook kunnen deze
fanpage volgen (op de schoolwebsite staat
een link) en in de app Gerichte Berichten
kunt u een vereenvoudigde versie van de
fanpage berichtjes volgen.
We noemden de app Gerichte Berichten
al: daarin staat een altijd up-to-date
kalender. In de planning veranderen
dingen soms of worden activiteiten
toegevoegd en dan is de informatie in de
standaard
schoolkalender
al
snel
achterhaald.
Mocht u nog geen gebruik maken van de
app, maar u wilt het wel, dan kunt u daar
altijd op school informatie over krijgen.
En dan is er nog de nieuwsbrief, die het
doel heeft van informatieoverdracht. U
kunt
daarin
achtergrondinformatie
nalezen, zoals dit artikel. Omdat de
nieuwsbrief om de 4-6 weken uitkomt, is
deze informatie weliswaar niet altijd upto-date, maar hopelijk wel interessant.
Opmerkingen en suggesties zijn altijd van
harte welkom.
Tot slot zijn er nog de overlegorganen als
de Oudercommissie (voor overleg over
allerlei
activiteiten)
en
de
Medezeggenschapsraad (voor overleg,
advies
en
instemming
inzake
schoolbeleidszaken)
en
vanaf
dit
schooljaar de Leerlingraad.
U ziet, al met al zijn er veel manieren om
te communiceren, afhankelijk van het
doel. Hoe dan ook, de communicatie moet
altijd uitgaan van onderling respect en
openheid en we hopen dat u de weg naar
school weet te vinden voor al uw vragen,
opmerkingen en suggesties. Want het gaat
tenslotte om het welzijn van onze
kinderen.
Thema-ouderavond "Samen opvoeden"
Op 27 mei a.s. organiseren de OC, MR en
het team van De Achtsprong voor alle
ouders en leerkrachten een themaouderavond over "Samen opvoeden". De
avond wordt geleid door mevr. Pagonidis,
een deskundige op het gebied van
opvoeding op school en thuis.
Het belooft een hele bijzondere avond te
worden, ongekend voor Achthuizen!!!
Een uitnodiging volgt nog, maar nu al
kunnen we u vertellen dat de eerste 20
aanmeldingen een goed gevulde Goody
Bag mee naar huis krijgen!!!

Nieuwe leesmethode
De leesresultaten van onze leerlingen zijn
al erg goed, zeker als we kijken naar de
AVI-niveaus.
Om die resultaten te behouden en zelfs
nog te verbeteren gaan we de komende
periode stevig inzetten op leesonderwijs.
En met we bedoelen we school, maar we
gaan ook zeker ook een beroep doen op u
als ouders. Onderzoek wijst namelijk uit
dat thuis lezen een heel groot effect
heeft op de leesresultaten. Als kinderen
van thuis uit gestimuleerd worden om te
lezen (en dat begint als bij kleuters!), dan
heeft dat een positief effect op de
resultaten op alle vakgebieden. School
heeft ouders daar dus enorm hard bij
nodig.
Met name wel of niet doorlezen in de
zomervakantie kan het verschil maken van
een heel AVI-niveau!!!!! Het leesniveau van
kinderen, die niet in de zomervakantie
lezen, daalt!
Er is een werkgroepje in het leven
geroepen, die een informatiebijeenkomst
over lezen voor ouders gaat organiseren.
Om ook op school extra in te kunnen
zetten op leesonderwijs, hebben we een
nieuwe,
moderne
leesmethode
aangeschaft: Estafette. Deze methode
sluit naadloos aan op Veilig Leren Lezen
(groep 3). Kinderen zijn de specifieke
werkwijze van VLL gewend.
Ook voor studerend lezen voor groep 5
t/m 8 wordt komend schooljaar budget
vrij gemaakt. Voor studeren lezen
(kaarten,
grafieken,
tabellen,
informatieteksten) wordt de methode
Blits aangeschaft.
Ditjes en datjes:
*Vandaag waren de Koningsspelen 2014 en we hebben
genoten van een Koningsontbijt met hagelslag én
pindakaas, veel sport en spel om de hagelslag en
pindakaas er weer vanaf te trainen, hoog bezoek van
de Koninklijke familie, gedanst en gezellig gegeten
met het broodjesfeest!!! En dat met heerlijk
weer!!!!!!!!
*De week van de vakantie staat de Luizencontrole
gepland. Houdt u daar rekening mee (geen
ingewikkelde kapsels e.d.).

Meivakantie
Dit schooljaar mogen we weer genieten
van een lange vakantie (28-4-14 t/m 11-514). We zien er elkaar weer op maandag 12
mei a.s.. Fijne vakantie!!!!!!

H’oranjefeest FIOS
Vrijdag 13 en Zaterdag 14 juni
(Ook voor niet-leden )

Het programma van het feestweekend ziet er als volgt uit:
Vrijdag 13 juni: Kantine open om 17:30 uur
18:00 Wedstrijd Mexico - Kameroen
18:00 Springkussen aanwezig voor de kinderen
18:30 Buffet open
18:45 Minidisco
21:00 NEDERLANDS ELFTAL – SPANJE
23:00 Vrienden van Heineken live
24:00 Wedstrijd Chili - Australië
02:00 Sluitingstijd
De hele avond wordt de muziek verzorgd door DJ Reem.
Zaterdag 14 juni:
14:00-15:00 WK-kleurenloop voor de kinderen van 0 t/m 13 jaar
15:00 Springkussen aanwezig voor de kinderen
15:00-17:00 Gekostumeerd voetbaltoernooi 7-tal, 14 – 100 jaar.
16:00 BBQ geopend, keuken is vanaf 14:00 uur geopend.
18:45 Minidisco
20:00 Koor Roll a Round
22:00 Band Buckle up
02:00 Sluitingstijd
De hele dag en in de pauze van de band en het koor wordt de muziek
verzorgd door DJ Reem.

