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Welkom nieuwe leerlingen
Op deze plaats in de nieuwsbrief heten we
de nieuwe leerlingen van harte welkom.
De komende periode komt een aantal
nieuwe kleuters naar De Achtsprong, 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.
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.
In maart 2015 (24 en 26 maart a.s.)
stonden er open ochtenden gepland.
Ouders én nieuwe leerlingen waren
vrijblijvend uitgenodigd om een kijkje te
komen nemen, sfeer te proeven en een
rondleiding te ontvangen. Leerlingen van
de leerlingraad en de directeur waren
beschikbaar om vragen te stellen.
De nieuwe kleuters mochten vanaf 9.00u
zelfs even meedraaien in de groep terwijl
hun vader en moeder genoten van een
kopje koffie of thee.

Vakantiegastgezinnen
gezocht
voor
kansarme kinderen!
Nederlandse
kinderen
zijn
volgens
onderzoek de gelukkigste kinderen ter
wereld. Niet verwonderlijk: de meeste
kinderen groeien op in een welvarende
omgeving, met ouders die hen meer dan
voldoende aandacht en liefde schenken.
Helaas zijn er nog heel veel kinderen in
de rest van de wereld, maar ook in
Nederland, voor wie dat allemaal niet
vanzelfsprekend is.
Al meer dan 50 jaar richt Europa
Kinderhulp zich op deze categorie
kinderen. Iedere zomer brengen ca. 1.500
kinderen uit binnen- en buitenland dankzij
deze stichting een onvergetelijke vakantie
door
bij
een
Nederlands
vakantiegastgezin.
Een
jaarlijks
hoogtepunt in het weinig rooskleurige
bestaan van deze kinderen.
Ook dit jaar is de stichting op zoek naar
mensen die graag tweeënhalve week een
Frans, Duits of Nederlands kind bij hen
thuis willen laten logeren.

Om het kind een fijne vakantie te geven
hoeft u beslist geen buitengewone dingen
te ondernemen. Het gaat vooral om rust
en regelmaat, om liefde en aandacht.
Denkt u daarom bij het plannen van de
komende zomervakantie eens aan de
mogelijkheid een kind, dat het niet zo
goed heeft als uw eigen kinderen, de
vakantie van zijn leven te geven. Ter
inspiratie willen we u graag attent maken
op de prachtige en vaak ontroerende
verhalen van (voormalige) gastouders. Ga
daarvoor naar:
http://www.europakinderhulp.nl/nl/devakantieouders/op-verhaal
Data van de verschillende kinderreizen in
Zuid-Holland:
Franse kinderen (5-12 j.): 4 juli - 24 juli; 5
juli - 23 juli; 18 juli - 6 augustus
Duitse kinderen (5-12 j.): 20 juli - 6
augustus; 3 augustus - 21 augustus
N.B. Indien noodzakelijk, dan is het
toegestaan om het kind 3 x een halve dag
bij een oppas onder te brengen.

Wilt u eerst even telefonisch met een
medewerker overleggen voordat u zich
aanmeldt? Dat kan, onze medewerkers
Joël (0182-600355) en Petra (0612191365) staan u graag te woord. Per email kunt u zich aanmelden via
zuidholland@europakinderhulp.nl . U krijgt
dan vrijblijvend een informatieboekje
toegestuurd.
Hoe staan we ervoor?
In januari 2015 zijn de cito-toetsen bij
alle kinderen afgenomen. Dat gebeurt voor
de vakken rekenen, begrijpend lezen,
woordenschat, begrijpend luisteren en
spelling.
De resultaten van de toetsen voor uw
zoon/dochter kunt u altijd nakijken in het
ouderportaal Parnassys, maar als school
kijken
we
ook
hoe
de
zgn.
tussenresultaten op groepsniveau zijn.
We kijken dan of de groepsscore boven de
inspectienorm is én of de groep het vorige
niveau heeft vastgehouden.
We kunnen heel trots de conclusie
trekken dat alle groepen voor alle vakken
(ruim) boven de inspectienorm en/of het
landelijk gemiddelde presteren.

Dat betekent niet dat we achterover
kunnen leunen, want om dat niveau te
behouden, moet er stevig gewerkt
worden!!!!
Uiteraard door de leerlingen zelf (zij zijn
immers verantwoordelijk voor hun eigen
leerproces),
maar
ook
door
de
leerkrachten
(zij
scheppen
de
voorwaarden voor goed onderwijs).
Het lijkt erop dat de afgelopen jaren de
juiste keuzen zijn gemaakt: een ander
concept, nieuwe methoden, die passen
binnen dat concept enz..
Een punt van aandacht blijft de
woordenschat.
Met
name
in
de
middenbouw scoren de kinderen als groep
onder de inspectienorm op de toetsen. Op
school investeren we daarom extra op
woordenschatonderwijs in iedere groep.
We
hebben
het
extra
woordenschatprogramma van Taalactief,
voor individuele kinderen is er het
hulpboek van Cito én in veel groepen is er
een zgn. moeilijke woordenschriftje.
Maarrrrrrr…..van u thuis verwachten we
ook wat: elke dag thuis lezen samen met
uw kind heeft een enorm effect op de
woordenschat, maar ook andere zaken als
begrijpend lezen zullen beter gaan als uw
kind leest. “Niet van lezen houden” is geen
argument. We stemmen er toch ook niet
mee in dat een kind niet rekent, ‘omdat
het niet van rekenen houdt’?
Hopelijk vindt u een manier om een paar
keer per week samen met uw kind te
lezen.
Nieuws van het ECO-team
Ook in de winter heeft het ECO-team niet
stilgezeten. In de klassen is inmiddels de
afvalscheiding opnieuw besproken en .........
vrijdag 13 maart was het officiële nieuwe
begin van het ECO-seizoen. We starten nu
met het derde traject alweer!!!!
Daarom heeft het ECO-team opnieuw alle
scorekaarten besproken en in kaart
gebracht
welke
vervolgstappen
er
genomen kunnen worden.

De kinderen hebben de volgende adviezen
voor meester Marco:
* Zorgen voor meer buitenlessen
* Iets doen aan al het eten weggooien
door kinderen en leerkrachten
* Hergebruiken van regenwater
* Stopknoppen op de wc's
* Handwaskaarten en spreekbeurten laten
houden over hygiëne
* Maandelijks samen met de leerlingen de
energie opnemen en kijken hoe we kunnen
bezuinigen
* Zorgen dat De Achtsprong meer in het
nieuws komt als voorbeeldschool.
Meester Marco vindt dit goede adviezen,
waar we wat mee kunnen doen. We kregen
een compliment dat we er zo goed over
nagedacht hadden.
Natuurlijk gaan we ook door met het
afvalscheiden, de moestuintjes en het
energiebesparen.
We verzamelen altijd:
* Eierdozen (om mee te verven);
* Plastic tassen (in de tassenbol);
* Kranten en tijdschriften
Nieuws van meester René
Enige tijd geleden heeft meester René
vanwege persoonlijke omstandigheden zijn
lesgevende taak aan groep 7-8 moeten
neerleggen. Sindsdien vervangen juf Josca
en meester Bart hem.
Helaas is het inmiddels duidelijk geworden
dat meester René niet meer zijn
lesgevende taak zal opnemen op De
Achtsprong.
Juf Josca en meester Bart zullen tot aan
de zomervakantie zijn taak volledig
overnemen.
BELANGRIJK!!!!!!!!!!!!!!!!!BELANGRIJK!!!!!!!!!
De mailadressen van alle leerkrachten én
school gaan veranderen!!!!!
Op 4 en 5 april zijn de leerkrachten per
mail NIET bereikbaar en vanaf 6 april
wordt
de
extensie
@8sprong.nl
@dewaarden.nl. Dus
m.v.bers@8sprong.nl wordt:
m.v.bers@dewaarden.nl
info@8sprong.nl wordt:
info.achtsprong@dewaarden.nl

