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Beste
kinderen,
verzorgers,

ouders/

Nog eventjes door bikkelen en dan
is het zomervakantie! Dan mogen
we genieten van onze welverdiende
rust!
De afgelopen weken waren warm,
erg warm! We hebben afgezien
met de hitte, maar ook mogen
genieten van heerlijke momenten
en gezellige activiteiten!
Om maar enkele voorbeelden te
noemen:
de
schoolreis,
het
schoolkamp, een waterdag aan het
strand,
slootexcursies
en
natuurlijk de eindmusical!! Wat een
spektakel. De kinderen hebben een
heel leuk toneelstuk neergezet,
‘Het dak ging eraf’ en er zitten
echt talenten tussen!
Maar voor groep 8 zit het erop op
De Achtsprong. We wensen Jenny,
Anouk, Romano, Levi, Maureen,
Lois en Soraya heel veel succes op
hun nieuwe school!
Alle andere kinderen (en hun
ouders!) wensen we een fijne
vakantie
met
veel
(zomerlees)plezier!!!!
Het team van De Achtsprong
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Belangrijke data
Zie voor belangrijke data de nieuwe
schoolkalender!
1e schooldag
24 augustus
Welkom nieuwe leerlingen
Op deze plaats in de nieuwsbrief heten we
de nieuwe leerlingen van harte welkom.
In juni waren dat Gio, Radwan, Esraa en
Rouhi!. Fijn dat jullie er zijn en we hopen
dat jullie een leerzame, leuke en
onvergetelijke tijd hebben.
De komende periode komt een aantal
nieuwe kleuters naar De Achtsprong. We
heten Cedric. Lena, David, Damian en
Lucas alvast van harte welkom!
Het is fijn dat deze kinderen al aangemeld
zijn, maar op De Achtsprong is nog plaats
voor veel meer kinderen!
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 mondtot-mond reclame!!!!!!
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 schatten.
Daarom vragen wij u of u uw kinderen, die
komend schooljaar 4 jaar worden en die u
bij ons op school wilt plaatsen, z.s.m. wilt
inschrijven.
Dit geldt natuurlijk ook voor kinderen uit
uw omgeving, die graag naar De
Achtsprong willen komen.
Aanpassing ‘pauzehap’ vanaf het nieuwe
schooljaar
Na de onze welverdiende zomervakantie
gaat
er
een
kleine
verandering
plaatsvinden in onze richtlijnen voor de
pauzehap.
Op veler verzoek maakt voortaan ook de
rijstwafel deel uit van de toegestane
pauzehappen. Kinderen mogen dan het
volgende
meenemen:
fruit/groente,
belegde boterham, eierkoek, ontbijtkoek
en dus een rijstwafel (de krentenbol komt
hiermee te vervallen).
We vinden het erg belangrijk dat er geen
onbeperkte keuze is en om die reden
hebben we de mogelijkheden beperkt.
Het is natuurlijk mogelijk om over een tijd
tot andere keuzen te komen. Zo is er ook
sprake van afwisseling.
Qua drinken verandert er niets. De
drinkbeker blijft de voorkeur hebben en
we zijn blij te zien dat slechts in een
enkel (nood)geval nog drinkpakjes worden
meegegeven.
Voor meer informatie kunt u de nieuwe
schoolgids raadplegen.
Nieuws van de leerlingraad
Op dinsdag 16 juni is de leerlingraad
(Roan, Abdullahi, Yente, Rick en Lois) weer
bij elkaar gekomen om te vergaderen met
meester Marco.
We hebben eerst de plannen voor volgend
schooljaar besproken. We mogen dan
meehelpen met het uitkiezen van een
methode voor Engels voor ALLE groepen.
Ook hebben we de andere plannen
gehoord, zoals de tablets en dat we heel
veel aan taal gaan doen in heel de school.

Daarna hebben we afspraken gemaakt
over het naar de WC-gaan. Dat gaat niet
in alle groepen goed en daarom wilden we
onze eigen afspraken.
Dit worden de nieuwe afspraken:
-Slechts 1 leerling tegelijk naar de WC;
-Slechts 1 keer tijdens de les als het
nodig is;
-Je mag altijd naar de WC in de pauze,
maar nooit tijdens de uitleg of het eerste
half uur na de pauze;
-Je naam eerlijk opschrijven op de lijst;
-Maak je per ongeluk iets vies?
Opruimen en schoonmaken….;
-Was je handen met zeep!
Tot slot hebben we afscheid genomen van
Lois, want zij gaat na de zomervakantie
naar de middelbare school. Er komt dan
een nieuwe leerling uit groep 4 bij de
leerlingraad. Wie o wie gaat dat zijn?????
Inspectiebezoek juni 2015
Aan het begin van het schooljaar 2014 2015 heeft de inspectie onze school
bezocht n.a.v. de onvoldoende citoresultaten van groep 8. Automatisch volgt
er dan een aangepast arrangement, hoewel
er
geen
duidelijke
onvoldoende
indicatoren te noemen waren. Bovendien
liep er een goed jaarplan.
Daarom werd de afspraak gemaakt dat
aan het eind van dit schooljaar wederom
een onderzoek zou plaatsvinden. Wanneer
de Cito-toets voldoende zou zijn én de
ontwikkelingen naar wens zouden zijn
verlopen, dan zou De Achtsprong weer het
basisarrangement ontvangen.
In juni is het afsluitende onderzoek
uitgevoerd door 2 inspecteurs van de
Onderwijsinspectie.
Op alle indicatoren scoort De Achtsprong
voldoende en er zijn geen hiaten.
De inspectie complimenteerde de school
met de durf om het onderwijs in te
richten en in te grijpen waar nodig.
De Gerichte Inloop is een voorbeeld voor
andere scholen.
De kwaliteitszorg is planmatig en
transparant.
De
inspectie
hoopt
dat
we
de
kindgesprekken verder uitwerken (gaan we
zeker doen!).

De ontwikkelingen gaan snel in korte tijd
op De Achtsprong. De school bereikt veel
in relatief weinig tijd.
Al met al veel complimenten van de
inspectie. En daar zijn we trots op!
Schoolkamp 2016
Komend schooljaar hebben we te maken
met een bijzondere situatie. Onze groep 7
telt slechts 3 leerlingen en onze groep 8
telt 11 leerlingen. Om te voorkomen dat
groep 7 geen schoolkamp heeft, gaan ze
met groep 8 mee op kamp.
Uiteraard snappen we dat een schoolkamp
ook iets speciaal is van groep 8. Daarom
zullen er tijdens het schoolkamp ook
speciale activiteiten ingebouwd worden om
groep 8 even hun eigen moment te geven.
Dit zien de kinderen wel zitten!!! De
kinderen snappen dat de kinderen van
groep 7 erbij horen. Het is niet een groep
7 en een groep 8, maar op onze school
hebben we een groep 7-8. Dat is een
geheel!
De oplettende lezer van de schoolkalender
heeft ook gezien dat het kamp niet op
dinsdag, maar op woensdag begint. Reden
daarvoor is dat a. de inval niet meer te
bekostigen is en b. het verdelen van
thuisblijvers over andere groepen niet
werkt.
Daarmee lijkt het kamp een dag korter te
zijn, maar we hebben besloten om de
vrijdag ook als kampdag in te zetten. Tot
op
heden
was
dit
slechts
een
terugfietsdag en waren we al om 12.00u
terug. Komend schooljaar zullen ook op de
laatste schooldag een of meerdere leuke
activiteiten gepland worden. De kinderen
zullen pas rond etenstijd terug zijn.
Deze nieuwe opzet is met de MR
besproken en zal ook met de kinderen van
groep 7-8 besproken worden. We vinden
het heel belangrijk dat we een ieders
mening en ideeën meenemen en dat we
denken in oplossingen i.p.v. bezwaren.
Daarmee kunnen we (noodzakelijke)
veranderingen
tot
verbeteringen
ombuigen.

Nieuws van de MR
Donderdag 2 juli kwam de MR voor de
laatste keer dit schooljaar bij elkaar. Het
was een echte beleidsvergadering. De
schoolgids,
de
schoolkalender,
het
schoolplan en het jaarplan werden
besproken en vastgesteld.
Maar ook zaken m.b.t. de dagelijkse gang
van zaken hebben onze aandacht gehad.
Bijvoorbeeld het schoolkamp 2016, de
Breinklas en het werken met de tablets.
Op de website kunt u overigens het
jaarverslag van de MR nalezen.
DE ACHTSPRONG
ZOMERLEZEN!!!!!!!!
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Op de schoolsite staan de nieuwe
schoolgids en de nieuwe schoolkalender.
Ook kunt u het nieuwe schoolplan 20152019 raadplegen.

