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Beste
kinderen,
verzorgers,

ouders/

Dit is nieuwsbrief nummer 6 van
dit schooljaar. We zijn inmiddels
ook al ver op weg in het
schooljaar: de adviezen voor de
meeste kinderen van groep 8 zijn
definitief en er staat een vakantie
van een weekje voor de deur.
En dat hebben de kinderen
verdiend! De afgelopen maanden is
er veel getoetst en de resultaten
zijn geanalyseerd. Daarover leest
u in een volgende nieuwsbrief de
details, maar op voorhand kunnen
we
bekend
maken
dat
de
tussenresultaten er heel goed
uitzien!
Momenteel
staat
ook
de
oudertevredenheidspeiling open en
we
hopen
op
een
groot
deelnamepercentage. Zo kunnen
we het beleid van de komende
jaren vormgeven, waarbij we
rekening kunnen houden met wat
de ouders belangrijk vinden. De
enquête staat open tot 15 maart
2015 en het kost u ongeveer 15
minuten om in te vullen.

Marco van Bers
Directeur
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Belangrijke data
23/2/15
t/m
Voorjaarsvakantie
27/2/15
2/3/15
t/m
6/3/15

Waardentrainingscentrum

2/3/15
t/m
10/3/15

luizencontrole
Digitaal intekenen
rapportgesprek
Organisatiestart
pasen/schoolreis

6/3/15

juf Loes de Looff jarig
(1957)
Groep 1-2 vrij
Juf Loes groep 7-8

10/3/15

OC 19.30u

12/3/15

Over de tong (groep 5-6)
Proeftestlab (groep 7-8)
MR 19.00u

13/3/15

tweede rapport

17/3/15

leerlingraad
10 minutengesprekken

19/3/15
20/3/15
24/3/15

25/3/15
26/3/15
27/3/15
29/3/15

10 minutengesprekken
kopij 8sprongnieuws 7
Open ochtend
schoolmaatschappelijk
werk 13.00u-15.00u
teamvergadering VII
Open ochtend
Klassenlunch (groep 7-8)
8sprongnieuws 7
klokken op zomertijd

15/4/15
KLEDINGACTIE!!!!!!
(zie bijlage onderaan deze nieuwsbrief)
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 en Gio.
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.

In maart 2015 (24 en 26 maart a.s.) staan
er open ochtenden gepland. Ouders én
nieuwe leerlingen zijn dan vrijblijvend
uitgenodigd om een kijkje te komen
nemen, sfeer te proeven en een
rondleiding te ontvangen. Leerlingen van
de leerlingraad en de directeur zijn
beschikbaar om vragen te stellen. De
nieuwe kleuters mogen vanaf 9.00u zelfs
even meedraaien in de groep terwijl hun
vader en moeder genieten van een kopje
koffie of thee.
Nieuwe schoolshirts voor De Achtsprong
Voortaan heeft iedere leerling een mooi
schoolt-shirt dankzij de opbrengst van de
flessenactie, georganiseerd door de OC én
sponsoring door 2L Legierse Financial
Services.
De shirts zullen worden gebruikt bij
sporttoernooien
én
activiteiten
als
schoolreis.
De shirts zijn van een heel goede kwaliteit
(sportstof) en De Achtsprong wordt mooi
gepresenteerd door de groene kleur en de
bedrukking.
Met
deze
shirts
kunnen
we
sporttoernooien alleen nog maar winnen!!!!

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.

Denkt u aan het invullen van de
oudertevredenheidsenquête in het
ouderportaal?

Ouderavond
“De Achtsprong in de 21ste eeuw”
Maandag 16 februari jl. vond de
ouderavond met als thema “Onderwijs op
De Achtsprong in de 21ste eeuw” plaats. De
opkomst was helaas niet groot (10 ouders),
maar de aanwezige ouders hebben goede
input gegeven!

Dit was namelijk dé kans om als ouder aan
te geven wat u belangrijk vindt in het
onderwijs aan uw kind. Het team was
daarom doelbewust niet aanwezig, zodat
ouders “ongestuurd” en vrijuit hun mening
konden geven.
Inmiddels heeft het bestuur, het team,
de MR, de leerlingen en nu dus ook de
ouderpopulatie van De Achtsprong aan
kunnen geven wat de speerpunten van de
komende jaren in het onderwijs op De
Achtsprong zouden moeten zijn.
Op een interactieve manier kwam naar
voren dat voor het onderwijs op De
Achtsprong zaken als normen en waarden,
zelfvertrouwen
ontwikkelen,
vooruitstrevend
versnellen,
leren
luisteren, kennis van de wereld, kijken met
een open blik, zelfontdekkend leren,
eigenaarschap en samenwerken erg
belangrijk moeten zijn de komende jaren.
Aangezien de wereld in een rap tempo
verandert, zullen onze kinderen weerbaar
en zelfredzaam moeten worden gemaakt.
Daarnaast bleek ook waarde gehecht te
worden aan meer aandacht voor vakken als
Engels en leren door ervaren en
onderzoeken in de praktijk. Daarmee sluit
het onderwijs van de basisschool beter
aan op het onderwijs van de middelbare
school.
Het bovenstaande heeft voor een deel al
een plaats in ons huidige onderwijs, maar
de komende jaren zullen we proberen om
verdere ontwikkeling concreet vorm te
geven.
Op de vraag welke kernwoorden op dit
moment in de ogen van de ouders bij De
Achtsprong passen gaf men aan dat
veiligheid, vertrouwen in leerlingen en
ouders, (ouder)betrokkenheid, actief en
vrolijkheid tekenend zijn voor De
Achtsprong.
De input van de ouderavond zal verwerkt
worden in het schoolplan, wat momenteel
geschreven wordt.
De aanwezige ouders vonden het een
waardevolle avond en het verzoek was om
er over na te denken om een dergelijke
avond ieder jaar te organiseren.

Digitaal intekenen rapportgesprek
Per
mail
ontvangt
u
in
de
voorjaarsvakantie het familiewachtwoord
om digitaal mee in te kunnen tekenen voor
de rapportgesprekken op 17-3-15 en 19-315.
U kunt vanaf maandag 2 maart 8:00u
intekenen
via
de
schoolsite
www.8sprong.nl (klikken op schoolgesprek)
of via www.schoolgesprek.nl.
Vervolgens heeft u de inloggegevens
nodig, die u per mail ontvangt.
De
leerkrachten
hebben
inschrijfmomenten
voor
de
rapportgesprekken van dinsdag 17 maart
en donderdag 19 maart klaargezet,
waaruit u kunt kiezen.
Ook kunt u aangeven of u met beide
leerkrachten het gesprek wilt voeren.
U kunt intekenen vanaf maandag 2 maart
8.00 uur t/m vrijdag 6 maart 23.00 uur.
Leerlingen, die dan nog niet ingeschreven
zijn, zullen door de leerkracht zelf
ingepland worden.
Ook voor de leerlingen van groep 8 worden
rapportgesprekken gevoerd.
U kunt bij het inschrijven gebruik maken
van de mogelijkheid om vooraf al
bespreekpunten aan te geven.

Datum inzameling: op 13 of 14 april op het schoolplein(fietsenhok)
Waar:

RK. bs. De Achtsprong
Kloosterstraat 31
Achthuizen

U kunt uw

KLEDING
TEXTIELGOED
LINNENGOED
SCHOEISEL
EN KLEIN HOUTEN SPEELGOED
aanleveren van 8.00u tot 8.30u of tussen 15.00u en 17.00u
Als u het opgehaald wilt hebben, dan kunt u bellen naar:
Bart van Wezel, tel. 63 17 26
Gooi uw oude kleding, textiel, linnengoed, houten speelgoed
of schoeisel niet weg!
Wij zijn er blij mee en kunnen er extra dingen mee doen voor de school.

Oudercommissie en team van De Achtsprong

telefoon / fax (0187) 63 12 46

www.8sprong.nl

info@8sprong.nl

