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Welkom nieuwe leerlingen
Op deze plaats in de nieuwsbrief heten we
de nieuwe leerlingen van harte welkom.
En deze nieuwsbrief is dat Elin Blok.
We wensen Elin heel veel plezier en een
onvergetelijke tijd op De Achtsprong!!
Het is fijn dat ook Elin naar onze
basisschool komt. 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 mond tot
mondreclame!!!!!!
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.
In maart 2015 staan er open ochtenden
gepland (zie schoolkalender 2014-2015).

Opbrengst kledingactie
Onze kledingactie heeft in oktober jl.
weer een mooie opbrengst opgeleverd:
maar liefst 500 euro!!!
De opbrengst komt geheel ten goede aan
de
activiteiten,
die
door
de
Oudercommissie georganiseerd worden.
Namens de kinderen: bedankt voor uw
bijdrage!
Taken klassenouders
Iedere klas (of liever gezegd, ieder
leerjaar) heeft een klassenouder. Het is
niet voor iedereen duidelijk wat de
klassenouder precies doet.
Daarom heeft de OC in overleg met het
team een overzicht gemaakt van wat tot
het takenpakket van de klassenouder
behoort.
Wat zijn de taken van een klassenouder?
- excursies organiseren (vervoer regelen
e.d.);
Dit wordt natuurlijk gedaan in overleg met
de betreffende leerkracht.
- juffen- en meesterdag (versiering,
cadeau, hulp op de dag zelf);
Op juffen- en meesterdag krijgen alle
leerkrachten een cadeautje t.w.v. 10 euro.
De kosten hiervoor zijn bij de
ouderbijdrage inbegrepen, hiervoor hoeft
dus geen geld ingezameld te worden.
De klassenouder koopt het cadeautje.
- Kerstdiner (versiering, hulp in de
klas);
Het versieren in de klas zelf behoort tot
de taak van een klassenouder. Bij een
kerstdiner is altijd hulp nodig. Dit gebeurt
in overleg met de betreffende leerkracht.
- voeding- en bewegingsweek;
Elk schooljaar wordt er een projectweek
Voeding en Beweging georganiseerd.
Hierbij is ook altijd hulp nodig. Dit
varieert van het zorgen voor (gezonde!!)
versnaperingen tot het helpen bij
lichamelijke beweging. Alles in overleg met
de leerkracht.

- einde schooljaar, afscheid (cadeau,
woordje e.d.);
Aan het einde van het schooljaar wordt er
een
cadeautje
geregeld
voor
de
leerkracht. Iedere leerkracht krijgt een
cadeau t.w.v. 10 euro. Ook hiervoor hoeft
geen geld ingezameld te worden. De
klassenouder koopt het cadeau.
- aanspreekpunt wanneer er voor de
klas iets georganiseerd moet worden;
De
klassenouder
fungeert
als
aanspreekpunt voor de leerkracht als er
iets georganiseerd moet worden.
- bij langdurig ziekte/afwezigheid van
een
leerkracht
zorgen
voor
een
presentje;
Als een leerkracht langdurig ziek is, zorgt
de klassenouder voor een presentje (een
kaartje, bos bloemen, tekening van de
kinderen etc.) De klassenouder vraagt aan
alle ouders een kleine bijdrage voor het
bekostigen hiervan.
We hopen dat hiermee één en ander
duidelijk is geworden.
Team en
Achtsprong

Oudercommissie
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Onderzoek leerlingpopulatie 2014-2015
Onlangs is er door mij (Marco van Bers)
een
onderzoek
gedaan
naar
de
leerlingpopulatie van De Achtsprong.
Als school wil je natuurlijk optimaal
aansluiten op de leerling populatie en de
belevingswereld van de leerlingen.
Dan moet je als school wel je populatie
kennen!
Veel
gegevens
kun
je
uit
het
leerlingvolgsysteem halen (bijvoorbeeld
opleidingsniveau van ouders), maar wat
kinderen bijvoorbeeld in hun vrije tijd
doen, zul je moeten vragen.
Daarom hebben de kinderen van groep 3
t/m 8 een vragenlijst ingevuld en daaruit
zijn onder andere de volgende zaken naar
voren gekomen:
Ruim de helft (56%) van de leerlingen van
de kinderen speelt vaak buiten, 41% doet
dat soms. Bijna 70 % van de leerlingen is
lid van een sportclub, daarnaast is 60% lid
van een andere club/vereniging.

De interesses van de bovenbouwleerlingen
m.b.t. activiteiten na schooltijd:
 Buitenspelen
80%
 Spelen bij vriendjes
85%
 Club of vereniging
20%
 Computerspelletjes
62,5
 Lezen
35%
 Televisie kijken
81%
 Huiswerk
29%
Ongeveer 92% van de kinderen kijkt
dagelijks televisie en dan tussen 2 en 3
uur per dag! Daarvan mag 85% van de
kinderen helemaal zelf kiezen waar naar
gekeken wordt.
Van alle leerlingen weet 37,5% zeker dat
hij/zij lid is van de bibliotheek en
ongeveer evenveel kinderen niet. De rest
weet het niet…
Dan heeft 87,5% van de kinderen thuis de
beschikking over internet en gebruikt dat
vooral voor spelletjes en winkels
bezoeken.
Bedtijd:
o Groep 3-4: 66% van de kinderen
moet voor 8 uur op bed liggen;
o Groep 5-6: 45% van de kinderen
moet voor 9 uur op bed liggen;
o Groep 7-8: 66 % van de kinderen
moet vóór 10 uur op bed liggen,
waarvan 50% vóór 9 uur.
Van de kinderen ontbijt 85% voor
schooltijd en ruim 50% van de kinderen
praat thuis veel over school.
Sommige percentages lijken elkaar tegen
te spreken, maar dat heeft dan te maken
met de vraagstelling en de context.
In de conclusie van het onderzoek staat
dat er sprake is van een grote
betrokkenheid van ouders bij De
Achtsprong (blijkt wel uit het feit dat we
de
meeste
ouders
voor
een
hulpouderbedankavond kunnen uitnodigen)
en dat De Achtsprong vaak wordt
genoemd als belangrijk factor voor de
leefbaarheid van Achthuizen.
Het opleidingsniveau van de ouders stijgt
gestaag. Dat betekent dat het zgn.
schoolgewicht afneemt.

Ouders zijn zeer betrokken bij het
leerproces. Ouderavonden worden door
een of beide ouders van alle kinderen
bezocht. Over het algemeen is er een
goede opkomst bij activiteiten, die school
organiseert
voor
ouders
(oudergroepsbezoek,
VO-avonden,
projectafsluitingen) en informatie wordt
gelezen door alle ouders (bijvoorbeeld de
nieuwsbrief).

Hoewel, zekerheid hebben we pas op de
dag dat het fruit geleverd is…….

Onderzoek doorverwijzingsadviezen
Jaarlijks doen we onderzoek naar de
doorverwijzingsadviezen van onze oudleerlingen. Bij het verlaten van de
basisschool krijgt iedere leerling een
doorverwijsadvies voor het voortgezet
onderwijs. Dat wordt uiteraard heel
weloverwogen en verantwoord gedaan.
Als school zijn we natuurlijk benieuwd of
onze adviezen stand houden en naar de
vorderingen van onze oud-leerlingen.
Vanaf schooljaar 2009-2010 zijn er 46
doorverwijsadviezen afgegeven. Van deze
doorverwijsadviezen blijkt 87% van de
leerlingen de voorspelde leerroute te
volgen. Slechts 5 van de 46 leerlingen zijn
in niveau gezakt (10,9%) en 1 leerling is
geslaagd op een hoger niveau.
Overigens zijn er van oud-leerlingen van
2009-2010 inmiddels 4 leerlingen geslaagd
en zullen er dit jaar 3 hun eindexamen op
HAVO-niveau doen.

De totale opbrengst van de lege flessen
heeft € 292,50 opgebracht, een super
mooie opbrengst waarvoor onze dank!!
De oudercommissie heeft besloten om
zelf €150 te doneren voor de schoolshirts,
waarmee we nu op een totaalbedrag van
€442,50 staan.

We
kunnen
concluderen
dat
de
doorverwijsadviezen van De Achtsprong
passend bij de leerlingen blijken te zijn en
in ruime mate kloppend op de langere
termijn.
Kanttekening is wel dat in het geval van
een
kleine
school
het
aantal
doorverwijsadviezen klein is. Statistisch
is het zo dat hoe groter de groep is, hoe
betrouwbaarder het gemiddelde is.
Zolang afwijkingen van het gemiddelde
goed
onderbouwd
kunnen
worden
(leerlingen die qua niveau op- of
afstromen), geef je betekenis aan de
cijfers.
Doorstart schoolgruiten
Afgelopen week zijn we op de hoogte
gesteld van een mogelijke doorstart van
Schoolgruiten. Medio december kan men
definitief uitsluitsel geven of per 5-1-15
het project uiteindelijk toch van start kan
gaan.

Opbrengst flessenactie
Beste ouders,
Wij als oudercommissie willen jullie en
iedereen, die heeft geholpen aan de
flessenactie, hartelijk bedanken voor de
vele lege flessen!!

We hebben gelukkig een sponsor gevonden
die het restant van het bedrag wil
sponsoren voor de schoolshirts. We
kunnen nu de schoolshirts met het logo
van de school gaan bestellen. Hopelijk
kunnen we volgend jaar de schoolshirts
aan u laten zien. Onze sponsor blijft nog
even geheim totdat de schoolshirts er
zijn.
Wij danken u ontzettend voor uw inzet en
ook
namens
de
kinderen
SUPER
BEDANKT!!

De oudercommissie
Nieuws uit de MR
Donderdag 13 november hebben we voor
de tweede keer van dit schooljaar
vergaderd. We doen dat in een nieuwe
opzet.
De eerste helft van de vergadering is de
directeur aanwezig om uitleg te kunnen
geven over allerlei beleidszaken.
De tweede helft van de vergadering
kunnen we dan over allerlei schoolse zaken
verder praten met de ouder- en
personeelsgeleding.
Deze keer hebben we het bijvoorbeeld
gehad over de brief die de MR heeft
opgesteld voor het behoud van de
peuterspeelzaal.

Er zijn altijd genoeg zaken om over na te
denken en te bespreken met elkaar.
Vriendelijke groet van de MR.
Nieuws van 2BKidz
BSO 2BKidz Achthuizen officieel van
start in De Achtsprong!
Het is 14 november en een regenachtige
vrijdagmiddag, maar desondanks een
flinke drukte op de Achtsprong…
Al snel is duidelijk waarom. Deze middag
is hét moment van ontlading voor alle
betrokkenen van kinderopvang 2BKidz om
de kick-off te hebben van de BSO 2BKidz
Achthuizen.
Deze
kick-off
was
georganiseerd door en op initiatief van de
nieuwe
oudercommissie
van
2BKidz
Achthuizen.
Na maanden met een geweldig team van
betrokken
schooldirectie,
ouders,
vrijwilligers en bestuur van 2BKidz naar
dit moment toegewerkt te hebben, is het
moment daar om mooie woorden te
spreken en met elkaar het glas te heffen.
Tijdens de woorden is er flink rumoer en
blijkt de nieuwe BSO direct een groot
succes. Alle toegestroomde kinderen zijn
al volop bezig met allerlei activiteiten en
spellen.
Naast vreugde ook vooral bezinning en
trots op de prestatie die we met elkaar
hebben neergezet voor de opening van de
nieuwe BSO. Het is nu een feit dat we
onder de naam van 2BKidz wederom een
schitterende locatie binnen de groep
mogen verwelkomen.
De BSO 2BKidz Achthuizen biedt plaats
aan 20 kinderen in de leeftijd van 4-12
jaar. De dorpskern Achthuizen staat
hierin centraal, maar uiteraard zijn de
kinderen van de omliggende dorpskernen
ook van harte welkom.
De BSO is zeer grondig gekeurd en
voldoet
ruimschoots
aan
alle
veiligheidseisen. Deze worden mede
gewaarborgd door de leidsters die in
Achthuizen actief zijn. Jolanda, Claudia en
Wilma zijn de leidsters op deze BSO en
vaste gezichten voor alle kidz.

Bij 2BKidz bieden op we op alle dagen van
de week opvang en stellen wij ons flexibel
op. Een mooi voorbeeld van deze
flexibiliteit is de introductie van de
strippenkaart, waarbij kinderen die
incidenteel opvang nodig hebben ook bij
2BKidz terecht kunnen voor een heerlijk
en uitdagende middag op de BSO.
2BKidz is uw adres voor kwalitatief zeer
goede opvang in ongedwongen sfeer,
waarbij de kinderen centraal staan en wij
de ouders elke dag weer zo goed mogelijk
willen ontzorgen en ondersteunen.
2BKidz wil hierbij de oudercommissie
bedanken voor de organisatie van een
schitterende kick-off, waarbij ondanks
het regenachtige koude weer, juist veel
warmte en zonnestralen gevoeld werden.

