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Beste
kinderen,
verzorgers,

ouders/

Hierbij ontvangt u een nieuwe
nieuwsbrief. Traditioneel is deze
laatste
nieuwsbrief
van
dit
schooljaar korter dan u van ons
gewend bent, omdat de vorige
nieuwsbrief
nog
maar
net
gepubliceerd is.
Ik maak wel direct gebruik van de
gelegenheid om in dit voorwoord u
namens
het
team
van
De
Achtsprong
hele
Prettige
Kerstdagen,
een
fijne
kerstvakantie en de beste wensen
voor het nieuwe jaar toe te
wensen!
Marco van Bers
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Voorjaarsvakantie

Welkom nieuwe leerlingen
Op deze plaats in de nieuwsbrief heten we
de nieuwe leerlingen van harte welkom.
De komende periode zullen een aantal
nieuwe kleuters naar De Achtsprong
komen, zoals Micha, Gio en Evie.
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 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).
Kerstvieringen in Achthuizen
Op kerstavond 24 december is er om
18.30 uur een gezinsviering in de kerk.
Iedereen is van harte uitgenodigd!
Er zullen ook kinderen van school
meezingen!!!!

Nieuws over Schoolgruiten
Onlangs hebben de 6 leveranciers van het
schoolfruit
zich
onverwachts
teruggetrokken, waardoor het project van
de Europese Unie op een fiasco dreigde
uit te lopen.
Helaas is onze school dit jaar uitgeloot:
slechts 500 scholen mogen dit jaar
meedoen met de nieuwe leverancier (Lidl).
We hopen volgend schooljaar weer op een
nieuwe kans om mee te mogen doen met
dit unieke project.
Nieuws van 2BKidz
Het eind van dit jaar is alweer in zicht..
Het Sinterklaasfeest is achter de rug en
we zitten nu volop in de Kerstsfeer,
gezellig
In de kerstvakantie gaan de 2BKidz naar
de vestiging in Oude Tonge. Leuk voor de
kinderen, een andere omgeving, nieuwe
vriendjes en andere activiteiten.
In het nieuwe jaar organiseren we voor de
2Bidz kidz een lampionoptocht met
nieuwjaarsborrel in Oude Tonge. We
hopen op een gezellige avond!
Nog even wat reclame maken:
Vanaf nu is er een 2BKidz-strippenkaart
te koop, deze is voor incidentele opvang.
Informatie hierover kunt u vinden op de
website van 2BKidz.
Het hele 2BKidz-team wenst u via deze
weg hele fijne dagen.
Oudergroepsbezoeken
Altijd erg bijzonder en heel waardevol! Zo
worden de oudergroepsbezoeken door
iedereen gewaardeerd. We begrijpen dat
het lastig is als jonge broertjes/zusjes
niet mee kunnen. Daarom is in overleg met
ouders besloten om de volgende keer een
`oppasservice` te organiseren voor jonge
broertjes en zusjes in de hal.
Meer daarover in de volgende mail over de
oudergroepsbezoeken.
Het team van De Achtsprong wenst
iedereen:

