Jaargang 11, uitgave 09 schoolweek 36

Beste
kinderen,
verzorgers,

ouders/

Het zijn de laatste schoolweken
van het schooljaar! Deze periode is
meestal een hele gezellige periode:
mooier
weer,
veel
leuke
activiteiten. Een periode, waarin
hard gewerkt moet worden: Citotoets ronde II, de laatste
hoofdstukken van de lesmethodes
uitvoeren enz. En tot slot ook een
spannende periode: de leerlingen
van groep 7-8 doen de musical, de
nieuwe groepsbezetting wordt
bekend gemaakt, groep 8 gaat op
kamp en neemt afscheid van de
basisschool.
Laten we vooral genieten van deze
weken! En daarna lekker uitrusten
van
een
welverdiende
zomervakantie.
Marco van Bers
Directeur
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Belangrijke data
19/6/14
gr. 1-8 vrij (Waardendag)
20/6/14
HGPD-gesprekken
ochtend gr. 5 t/m 8
middag gr. 1 t/m 4
meester Bart in groep 7-8
kopij 8sprongnieuws 9
23/6/14
meester Marco ADV
Juf Loes H. in groep 3-4
Meester René in groep 5-6
24/6/14
Kamp groep 8 (t/m 27/6)
27/6/14
gr. 1-2 vrij
8sprongnieuws 9
29/6/14
meester Bart jarig
30/6/14
kunst8sprongetjes zomer
4/7/14
HGPD-gesprekken
ochtend gr. 5 t/m 8
middag gr. 1 t/m 4
meester Bart in groep 7-8
7/7/14
doordraaimiddag
11/7/14
oudergroepsbezoek
(14.00u-14.45u)
kopij 8sprongnieuws 10
14/7/14
Waterlessen
groep 3-4 en 5-6
17/7/14
feestdag juf Marianne
afscheidsdag groep 8
8sprongnieuws 10
18/7/14
derde rapport
groep 1-7 ’s middags vrij

Welkom nieuwe leerlingen
Op deze plaats in de nieuwsbrief heten we
de nieuwe leerlingen van harte welkom.
Op dit moment went Emma van Oorschot
al aan de grote basisschool!

Dit nummer kunt u vermelden bij aanvang
van de fietstocht op uw stempelkaart.
Meer informatie kunt u vinden op de
website www.rabobank.nl/goereeoverflakkee.

We wensen Emma heel veel plezier en een
onvergetelijke tijd op De Achtsprong!!

Mededelingen vanuit het team
*Inmiddels is juf Sanne na haar
zwangerschapsverlof weer met lesgeven
begonnen in groep 3-4. De eigen juf is
weer terug!
Meester Roeland mag tot aan de
zomervakantie nog een dag per week
groep 3-4 blijven doen, maar hierbij
bedanken we hem alvast voor zijn enorme
inzet en wij wensen hem veel succes op de
andere scholen, waar hij momenteel ook
werkzaam is.
*Dit schooljaar heeft meester Marco zijn
Magistrumupgrade
van
basisbekwaam
schoolleider (de basisdirecteursopleiding)
naar vakbekwaam schoolleider succesvol
afgerond.

Het is fijn dat ook Emma ook naar onze
basisschool komt, 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
binnen. Om optimaal in te kunnen spelen op
toekomstige ontwikkelingen binnen het
onderwijs is het van groot 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.
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).
Opbrengst kledingactie
In april was de tweede kledingactie van
dit schooljaar en de opbrengst daarvan
komt geheel ten goede aan de kinderen
van De Achtsprong: 307 euro.
De opbrengst wordt zoals gebruikelijk
bijgeschreven op de rekening van de
OuderCommissie, die het geld gebruikt
voor het financieren van activiteiten.
Rabobank-fietsdag
Op 14 juni a.s. vindt de Rabobank-fietsdag
weer plaats en het startnummer voor de
Oudercommissie Achthuizen is nummer 10.
Nieuw emailadres van juf Jolanda per
22-08-2014: j.vd.leer@8sprong.nl

Bezoek van PO-raad
Onlangs is er iemand van de PO-raad
(adviesorgaan voor het ministerie van
onderwijs) op bezoek geweest bij De
Achtsprong.
In een gesprek met directie en IB zijn
alle opbrengsten/resultaten besproken en
is een plaatje geschetst van het onderwijs
op De Achtsprong.
Er zijn veel vragen gesteld, er is veel
bekeken en beoordeeld en men heeft in de
klassen/school rondgekeken.
De conclusie was dat men onder de indruk
is van hoe de processen verlopen en van
hoe de veranderingen van de afgelopen
jaren concreet vorm hebben gekregen.
Zowel de kinderen als de ouders als het
team
zijn
daar
gezamenlijk
verantwoordelijk voor en zij hebben allen
hun steentje hieraan bijgedragen.
Natuurlijk worden er ook verbeterpunten
genoemd en dat heeft ons weer
aanknopingspunten gegeven om verder te
ontwikkelen.
Oproep OC
De OuderCommissie is op zoek naar een
nieuw lid, bij voorkeur uit de onderbouw.
Voor meer informatie kunt u terecht bij
Fleur Legierse, moeder van Nick en Luna.
Zij kan u alles vertellen over deze
praktische, leuke en gezellige taak!!!

Thema-ouderavond ‘Samen opvoeden’
Dinsdag 27 mei jl. vond de jaarlijkse
thema-ouderavond plaats. Het thema was
deze keer opvoeding. Bij de ouderavond
waren ook ouders van peuterspeelzaal De
B’engeltjes uitgenodigd. Het was een
gezellige en leerzame avond, waarbij
ouders en school hun zienswijze en mening
hebben uitgewisseld over opvoeding en
vooral (h)erkenning bij elkaar hebben
gevonden.
De gesprekken in kleinere groepjes
werden afgewisseld met de nodige
ontspanning en lekkere hapjes.
In het bijzonder bedanken we nog de
moeder Deeqa Dahir, moeder van Anis en
Amino, Hussein, Abdullahi, Abdirahman en
Asha, die zelf de Somalische hapjes had
gemaakt: die hapjes gingen "als zoete
broodjes over de toonbank"!
En zoals beloofd was er op het eind nog de
goed gevulde Goody Bag met de
verrassing. En niet slechts de eerste 20
aanmeldingen mochten er eentje mee naar
huis nemen, maar alle ouders! Iedereen
bedankt voor de komst en zijn/haar
bijdrage aan de zeer geslaagde avond.

De Leerlingraad
We zijn nu 1 keer bij elkaar geweest met
de Leerlingraad en hebben ‘kennis met
elkaar gemaakt’. Natuurlijk kennen we
elkaar allemaal al lang op onze kleine
school, maar nu zitten we als Leerlingraad
bij elkaar. We hebben gepraat over
waarom we in de Leerlingraad zitten.
Sommigen willen iets veranderen of
verbeteren. Anderen willen dingen leuker
maken of willen weten waarom iets gaat
zoals het gaat.

Alle dingen, die we bespreken schrijven
we op. We vragen eerst aan onze eigen
klas wat we moeten bespreken en na de
vergadering gaan we in de klas vertellen
wat er mee gedaan wordt. Meester Marco
geeft overal antwoord op.
Ook mogen we meehelpen met de
rondleiding en kunnen we bijvoorbeeld met
een bezoek van de inspecteur meepraten.
Het leuke is dat dit echt iets voor ons, de
leerlingen is. Ouders en juffen/meesters
mogen zich hier niet mee bemoeien.
We hebben er veel zin in en voor de
zomervakantie komen we nog een keer bij
elkaar en praten dan in ieder geval over de
lessen op het lesrooster.
Groetjes van Indy, Lois, Rick, Abdullahi en
Milan.
Visuele hulpmiddelen
Soms hebben leerlingen in het reguliere
onderwijs een extra hulpmiddel nodig om
optimaal te kunnen functioneren. Dat is
ook Passend Onderwijs!
Dat kan een speciale pen zijn, een laptop,
vergrote versies van boeken en schriften,
verlengde toetstijd enz..
Soms zijn die hulpmiddelen wat groter en
in het geval van deze leerling is het een
beeldscherm met dubbele camera. De
leerling heeft een visuele beperking en
kan op deze manier overal op inzoomen.
Ook op zijn werk onder het beeldscherm
en in hogere groepen kan het apparaat
aangesloten worden op het digibord of kan
er een eigen computer op aangesloten
worden. Het mooie is dat hij er zelf, maar
ook zijn klasgenoten, binnen een paar
dagen aan gewend is en handiger is in het
gebruiken van de camera's dan de
leerkrachten en de kleinste details op
grote afstand kan zien. Het pakje
zakdoeken aan de andere kant van de klas
was in een mum van tijd weer terecht........

Alle hulpouders bedankt!
Begin deze maand zijn alle hulpouders
uitgenodigd
voor
de
hulpouderbedankavond.
Door de leerkrachten werden de ouders in
het zonnetje gezet. Want zonder deze
grote ouderbetrokkenheid (één van de
voordelen van een kleine school!), zijn veel
activiteiten niet mogelijk! De leerkrachten
hebben zelf taarten gebakken, een
zelfgeschreven lied ten
gehore gebracht en er was
voor iedere hulpouder een
presentje. Maar bovenal
was het gewoon erg
gezellig!

Tot slot wordt er komend schooljaar een
nieuw schoolplan geschreven voor de
komende 4 schooljaren, waarin de visie,
missie en het motto, zeg maar alle
uitgangspunten, beschreven worden.
Al met al wordt het een druk jaar. Dat is
de dynamiek van De Achtsprong!!

Nascholing 2014-2015
Ieder
schooljaar
ontwikkelt
een
schoolteam zich verder en de plannen voor
komend schooljaar zijn al weer klaar en
goedgekeurd.
Het team gaat aan de slag met het
Passend Model, een verdieping van het
zgn. directe instructiemodel, zoals we dat
nu al gebruiken. U kent het van de 3
niveaus van de lessen (*, ** of ***).
Daarnaast volgt het team een training
voor de nieuwe leesmethode Estafette en
de studerend leesmethode Blits.
Juf Loes de Looff gaat zich specialiseren
in het rekenonderwijs, zodat we dat
volgens de modernste inzichten kunnen
inrichten. Het schoolteam gaat zich ook
heroriënteren op begrijpend lezen: we
willen lesgeven volgens de modernste
didaktiek.
Juf Loes de Looff en juf Loes Heintjes en
meester Marco gaan een training
“onderwijs aan kinderen met een visuele
beperking” volgen en meester René gaat
de kanjertraining doen.
Juf Sanne gaat als gedragsspecialist
ondersteund worden om vanuit ZIEN een
pedagogisch groepsplan op te stellen.
In de onderbouw zal ook een grote
ontwikkeling plaatsvinden, want daar is
een nieuw observatiesysteem aangeschaft
genaamd KIJK. Juf Anita, juf Jolanda en
meester Marco zullen daar komend
schooljaar een basistraining voor volgen
en het jaar erop een verdiepingstraining.
En in de onderbouw gaan we aan de slag
met voorbereidend lezen.

Veel ouders hebben aangegeven
alle vertrouwen te hebben in Jolanda van
Bergen, de huidige leidster van de
VSO/BSO op De Achtsprong en hebben
tevens het vertrouwen uitgesproken in de
nieuwe partij: 2bKidz.
Als het registratietraject voorspoedig
verloopt, is het mogelijk om de opvang per
1-7-14 gerealiseerd te hebben.
Voor meer informatie over 2bkidz:
www.2bkidz.nl en 2bkidz is ook te vinden
op Facebook.

Buitenschoolse opvang
Zoals bekend is ’t Voortvarend Scheepje
een aflopende zaak.
Daarom hebben we op De Achtsprong
besloten een samenwerking met een
nieuwe partij aan te gaan.

Nieuwe schoolkalender
Op maandag 7 juli, na de doordraaimiddag,
komt de nieuwe schoolkalender uit. Deze
staat dan direct op de schoolsite en zal
ook digitaal aan u toegestuurd worden
(PDF).
Nieuw komend schooljaar:
kindgesprekken
De Achtsprong vindt het belangrijk dat
leerlingen zelf ook invloed hebben op het
onderwijs en wat zij (willen) leren.
Daarmee worden ze eigenaar van hun eigen
leerproces. Samen met hun juf of meester
bepalen leerlingen doelen voor de komende
periode en wordt besproken wat ze
daarvoor nodig hebben. Na elke periode
wordt dit geëvalueerd.
Afgelopen schooljaar zijn we begonnen
met deze gesprekken in groep 8 en dat is
zo goed bevallen dat we de gesprekken
komend schooljaar ook in groep 5 t/m 7
gaan voeren (in groep 8 blijven we dat
natuurlijk ook gewoon doen).

