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Beste
kinderen,
verzorgers,

ouders/

In deze “korte” maand met alle
vakanties en vrije dagen ook een
“korte” nieuwsbrief.
We hebben dit schooljaar nog een
enkele drukke, maar leuke weken
tegoed voor we mogen genieten
van een welverdiende vakantie. De
maanden juni en juli zijn de
maanden waarin het schooljaar
afgerond wordt, maar waarin ook
veel
gezellige
activiteiten
plaatsvinden:
schoolreis,
schoolkamp, afscheid van groep 8,
de
musical
en
de
doordraaimiddag…..
In het lijstje met belangrijke data
vindt u een handig overzicht van
alle activiteiten.
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Directeur
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Belangrijke data
1/6/15
schoolreis
3/6/15
betaling schoolkamp groep
8 (€55)
5/6/15
gr. 1-2 vrij
9/6/15
OC
10/6/15
Praktisch verkeersexamen
12/6/15
Juffen- en
meesterverjaardag-dag
hulpouderbedankochtend
11.00u-12.00u
15/6/15
kunst8sprongetjes
16/6/15
leerlingraad
schoolmaatschappelijk
werk 13.00u-15.00u
17/6/15
Teamvergadering X
19/6/15
Excursie rioolzuivering
gr.7-8
kopij 8sprongnieuws 10
21/6/15
vaderdag
23/6/15
Kamp groep 8
(t/m 26/6/15)
Juf Sanne gr. 5-6-7
26/6/15
gr. 1-2 vrij
8sprongnieuws 10
29/6/15
meester Bart jarig
kunst8sprongetjes zomer
doordraaimiddag
(uitgave nieuwe
schoolkalender 2015-2016)
30/6/15
entree-avond groep 6-7
(o.v.b.)
1/7/15
Teamvergadering XI
3/7/15
groep 1-2 vrij
Kopij 8sprongnieuws 11
oudergroepsbezoek
(14.00u-14.45u)
9/7/15
afscheidsdag groep 8
8sprongnieuws 11
derde rapport
10/7/15
groep 1-7 ’s middags vrij

Welkom nieuwe leerlingen
Op deze plaats in de nieuwsbrief heten we
de nieuwe leerlingen van harte welkom.
In juni is dat Gio.
De komende periode komt een aantal
nieuwe kleuters naar De Achtsprong. We
heten Lena, David, Damian, Lucas (en ......?)
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.
Cito-uitslag 2015
Groep 8 heeft ruim boven het landelijk
gemiddelde (en nog hoger boven de
inspectienorm, die voor onze school geldt!)
gescoord! Met een score van 537,6 zitten
we maar liefst bijna 3 punten boven het
landelijk gemiddelde van 534,8 en 6,6
punten boven de inspectienorm. En dat is
heel veel!!!! Normaliter kun je stellen dat
je als school 2 punten onder en 2 punten
boven het landelijk gemiddelde kunt
scoren.
Er was zelfs 1 leerling, die 549 van de 550
punten heeft gescoord.

Dat hebben we dan ook gevierd met een
feestje: groep 8 is getrakteerd op een
heerlijk
stuk
taart
naar
keuze:
appelkruimel of appeltaart (of van allebei
een klein stukje)!!!
Maar ook de andere kinderen hebben hier
net zo goed aan meegewerkt en daarom
trakteert de school, zoals beloofd, de
kinderen van groep 6-7-8 op een dag aan
het
strand
met
spectaculaire
watersporten. Dat wordt fantastisch!!!
Deze dag is gepland op de donderdag
tijdens het schoolkamp van groep 8. De
groepen 6-7-8 zullen elkaar dan treffen
op het strand van Ouddorp. We hopen
natuurlijk op supermooi weer!
Hulpouderbedankochtend
Elk jaar zetten we de hulpouders een keer
in het zonnetje, want zonder hulpouders
(en –opa’s!) kunnen heel veel activiteiten
niet
doorgaan.
De
kinderen
en
leerkrachten zijn dus heel dankbaar voor
de grote ouderbetrokkenheid op onze
school.
Dit schooljaar willen we vooral de
kinderen de gelegenheid geven om jullie te
bedanken en daarom wordt u uitgenodigd
op vrijdag 12 juni tussen 11.00u en 12.00u.
De kinderen hebben dan op een creatieve
manier bedankjes in elkaar gezet en zij
verzorgen ook de hapjes en drankjes.
We nodigen alle ouders uit! Want op een
enkele uitzondering na hebben alle ouders
dit schooljaar bij één of meerdere
activiteiten in meerdere of mindere mate
geholpen. De OC, MR, klusouders,
tuinopa’s,
rijmoeders,
sporten
spelvaders, leesouders…..het maakt niet
uit wat u gedaan heeft. U komt toch ook?
Het zijn namelijk de kinderen, die u willen
bedanken!
U
ontvangt
nog
een
papieren
opgavestrookje, zodat we weten op
hoeveel ouders we kunnen rekenen……
Formatie 2015-2016
Nog nooit is de formatie zo ingewikkeld
geweest als dit schooljaar!! En dat heeft
o.a. te maken met de nieuwe CAO voor het
onderwijs.

Inmiddels heeft het team gekozen voor
het zgn. overlegmodel. Dat betekent dat
leerkrachten afzien van roostervrije
dagen en 100% van hun lestaakuren de
klas draaien. Dat heeft als positieve
consequentie dat we komend schooljaar
gewoon weer met 4 groepen kunnen
draaien.
Maar, door het vertrek van juf Jolanda
als Intern Begeleider en leerkracht van
groep 1-2 én het vertrek van meester
René als leerkracht van groep 7-8,
ontstond er veel vacatureruimte.
Juf Loes Heintjes heeft een tijdelijke
aanstelling en t.g.v. de Wet Werk en
Zekerheid i.c.m. krimp op Stichtingsniveau
was het lange tijd niet zeker of juf Loes
werkzaam kon blijven op De Achtsprong.
Inmiddels hebben we dat voor elkaar! Ook
komend schooljaar werkt juf Loes op De
Achtsprong en daar zijn we heel blij mee.
Ook is er een nieuwe Intern Begeleider
benoemd: juf Francien.
Zij begint op 1 augustus a.s. en zal
uitsluitend haar taken als IB’er invullen.
Juf Francien is al jaren Intern
Begeleidster op een andere school binnen
Stichting De Waarden en is heel ervaren.
Er zal een goede overdracht plaatsvinden
tussen juf Jolanda en juf Francien.
Tot slot waren er nog 2 vacatures in te
vullen in 2 groepen: in groep 1-2 op
donderdag en vrijdagochtend en in groep
3-4 op maandag, dinsdag en woensdag.
Ook voor deze vacatures zijn de
gesprekken inmiddels achter de rug. Juf
Simone gaat deze vacatures invullen. Zij
werkt al enkele jaren voor De Stichting.
Momenteel op de school voor speciaal
onderwijs Het Palet te Klundert (de
school waar juf Jolanda ooit ook vandaan
kwam). Dat betekent komend schooljaar 2
nieuwe
juffen
/collega’s
op
De
Achtsprong.
Gelukkig is het “oude” deel van het team
stabiel en al jaren werkzaam op De
Achtsprong. Dus de nieuwe juffen zullen
heel snel ingewerkt zijn…….
Het streven is om op de doordraaimiddag
de nieuwe juffen aan de kinderen voor te
stellen.

Samenvattend ziet de groepsbezetting er
komend schooljaar zo uit:
Groep 1-2
ma-di-woe:
juf Anita
(hoofdverantwoording)
do-vr:
juf Simone
Groep 3-4
ma-di-woe:
juf Simone
(hoofdverantwoording)
do-vr:
juf Loes de Looff
Groep 5-6
ma-woe:
meester Marco
di-do-vr:
juf Sanne
(hoofdverantwoording)
Groep 7-8
ma-di-woe-do:
juf Loes Heintjes
(hoofdverantwoording)
vr:
meester Bart
Fanpage Facebook
Wist u dat u op onze fanpage op Facebook
heel veel wetenswaardigheden, foto’s en
verslagjes kunt vinden? Deze pagina is
voor iedereen bereikbaar, ook voor
mensen zonder eigen facebookaccount!

