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Beste kinderen, ouders/ verzorgers,
Hopelijk kunnen we allemaal
terugkijken op een heerlijke
zomervakantie. Aan het weer kan
het niet gelegen hebben. Ook de
thuisblijvers
hebben
kunnen
genieten
van
fantastisch
zomerweer.
Inmiddels zijn we al weer twee
volle weken aan het werk en is de
zomervakantie 2015 voor ons
allemaal een herinnering.
De school is voorzien van nieuwe
vloerbedekking in de gangen en in
de kantoren. Dat geeft een frisse
start van het schooljaar. Overigens
komen komend schooljaar de
lokalen aan de beurt....
De leerkrachten en kinderen zijn
alweer gewend aan de vroege start
en het schoolritme.
In de groepen 5 t/m 8 werken de
kinderen op tablets. Als het bevalt
zal ook groep 4 later in het jaar of
komend
schooljaar
aansluiten.
Hoewel het wennen is, zijn de
eerste resultaten veelbelovend.....
Kortom: school is weer begonnen en
we gaan er weer een fijn, leerzaam
schooljaar van maken. Wie weet
wat het allemaal zal brengen dit
nieuwe schooljaar.....
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Belangrijke data
Zie voor belangrijke data de nieuwe
schoolkalender!
24-8-15 eerste schooldag
luizencontrole
klas-, school en pleinafspraken
opstellen
26-8-15 voldoen van ouderbijdrage
(zie schoolgids, schoolkalender en
schoolsite)
28-8-15 inleveren SOS-formulieren en
rapporten, zomerleeskaarten en
schoolfotograafkaart
31-8-15 kunst8sprongetjes groep 1-2
centrale Kanjerafspraak:
We vertrouwen elkaar!
1-9-15 schoolfotograaf
OC 19.45u
3-9-15 ouderavond gr. 7-8
"Weerbaar zijn doe je zo"
4-9-15 8sprongnieuws 1
inleveren oudervertelformulieren
7-9-15 centrale Kanjerafspraak:
We helpen elkaar!
8-9-15 project “Weerbaar zijn doe je zo”
(gr 7-8)
informatieavond v.a.18.30u
11-9-15 Verkeersdag
14-9-15 week van de oudervertelesprekken
centrale kanjerafspraak:
We werken samen!
15-9-15 MR 19.00u
18-9-16 uitwijkdatum Verkeersdag
21-9-15 centrale Kanjerafspraak:
We hebben plezier!
week van de kindgesprekken
22-9-15 leerlingraad
informatieavond VO (gr. 7-8)
open spreekuur van
schoolmaatschappelijk werk
(13.00u-15.00u)
23-9-15 Kinderpostzegelactie

28-9-15 centrale Kanjerafspraak:
We doen mee!
week van de pauzehap
29-9-15 HGPD-gesprekken
5-10-15 centrale Kanjerafspraak: 1 t/m 3
6-10-15 uiterlijke betaling ouderbijdrage
7-10-15 start kinderboekenweek
12-10-15 centrale Kanjerafspraak: 4 t/m 6
13-10-15 OC 19.45u
14-10-15 NIO gr. 8
15-10-15 afsluiting Kinderboekenweek
('s middags)
16-10-15 8sprongnieuws 2
project Veilig omgaan met
opvallend verkeer gr. 6-7-8
19-10-15
t/m
herfstvakantie
23-10-15
Welkom nieuwe leerlingen
Op deze plaats in de nieuwsbrief heten we
de nieuwe leerlingen van harte welkom.
In augustus waren dat David de Graaf en
Lena van den Iersel.
We wensen David en Lena een hele fijne,
leerzame en onvergetelijke tijd op De
Achtsprong!
De komende periode komt een aantal
nieuwe kleuters naar De Achtsprong. We
heten Cedric, Damian en Lucas alvast van
harte welkom!
In de vorige nieuwsbrief stond Elise nog
niet vermeld, terwijl ze al wel aangemeld
was. Bij deze noemen we haar even in het
bijzonder!
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-totmond 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.

Ouderbijdrage 2015-2016
In deze eerste nieuwsbrief van het nieuwe
schooljaar vraagt de OuderCommissie
meteen al uw aandacht voor de
ouderbijdrage.
De ouderbijdrage maakt het mogelijk om
diverse activiteiten, zoals Sinterklaas,
Kerst, nieuwjaarsreceptie, Carnaval en
schoolreis enz. te financieren.
Deze “activiteiten buiten de les” zouden
niet
mogelijk
zijn,
zonder
de
ouderbijdrage.
Het is gebruikelijk dat deze vrijwillige
bijdrage uiterlijk 6 oktober is overgemaakt
naar
het
rekeningnummer
van
de
OuderCommissie:
NL40 RABO 0140 9955 28 ten name van
“Ouderraadcommissie
Achtsprong”
te
Achthuizen.
De ouderbijdrage bedraagt €30,-- per kind.
Vermeld u daar dan duidelijk de naam van
uw kind(eren) bij.
Namens de leerlingen bij voorbaat dank!
Schoolkalender,
schoolgids
en
formulieren
oor de zomervakantie, op de dag van de
doordraaimiddag, is de schoolkalender
gepubliceerd. U kunt de schoolkalender
altijd raadplegen via de schoolsite.
Ook de nieuwe schoolgids kunt u via de
schoolsite downloaden.
De schoolapp Gerichte Berichten is
komen te vervallen. De app voldeed niet
aan onze verwachtingen.
Ook hee t u via u
zoon dochter de
a gelopen
ee
diverse
ormulieren
ontvangen of zult u binnenkort ontvangen:
*Het SOS-formulier: daarop staan uw
contactgegevens. Denkt u eraan om in de
loop van het schooljaar eventuele
veranderingen aan ons door te geven?
*Het ouder-vertelgesprekformulier: op dit
formulier kunt u alle informatie invullen,
waarvan u vindt, dat school dat moet
weten. Het gaat dus om afstemming van
ouders en school. Binnenkort ontvangt u via
de leerkracht een uitnodiging voor het
oudervertelgesprek.
*Het overzicht van zorgniveaus: tijdens
het oudervertelgesprek ontvangt u ter
ondertekening
het
overzicht
van
zorgniveaus, waarop in een oogopslag te
zien is in welke niveaus uw kind voor de
diverse vakgebieden ingedeeld is.
Informatieavond
Dinsdag 8 september vindt de jaarlijkse
informatieavond voor de ouders plaats.
Tijdens deze bijeenkomst krijgt u
belangrijke informatie over het schooljaar
in die betreffende groep.

Zaken die o.a. aan de orde komen, zijn:
inhoud
van
het
jaarprogramma,
huiswerkregels (midden- en bovenbouw),
gymtijden, afspraken met kinderen en
algemene zaken. Deze keer zullen we
uitgebreid stilstaan bij de inzet van de
tablets in groep 5 t/m 8.
U kunt volop vragen stellen.
Daarnaast is het zeker ook prettig om op
deze avond nader kennis te maken met de
leerkrachten
en
de
ouders
van
klasgenootjes van uw kind. We hopen u dan
ook allemaal te mogen begroeten op deze
avond. Noteert u deze datum in uw agenda?
De informatieavond bestaat uit twee delen:
Het eerste deel start om
30u en duurt
tot
u, aarna u een opje o ie thee
unt drin en in de hal
et t eede deel
start om
30u tot 0 u
odoende
unnen ouders, die inderen in meer
groepen hebben, beide groepen bezoe en
ant ook dat is een reden om deze avond
zeker niet aan u voorbij te laten gaan: uw
kind(eren) vind(en) het fantastisch als
papa/mama in de klas komt kijken naar
wat ze (moeten) doen.....
Even kennismaken met:
Onze
nieuwe
Intern
Begeleider Francien Maris
stelt zich aan u voor:
Mijn naam is Francien Vos,
33 jaar en ik woon met mijn
man Hans en twee peuter dochters in Dinteloord op
een fruitteeltbedrijf. Sinds
mijn eindstage van de PABO werk ik nu voor
het 12de jaar op basisschool De Singel in
Willemstad als groepsleerkracht.
Na het afronden van mijn opleiding tot
Intern Begeleider in 2010, heb ik de taken
van interne begeleiding van De Singel op
mij genomen.
Vanaf dit schooljaar zal ik iedere dinsdag
werkzaam zijn op de Achtsprong als Intern
Begeleider (IB’er) Inmiddels hee t Jolanda
mij alle taken overgedragen en ik heb er
heel veel zin in.
Goed onderwijs begint met het goed om
kunnen gaan met verschillen tussen
kinderen. Het is aan de leerkracht om daar
voor alle kinderen in de klas een goede
vorm in te vinden De IB’er ondersteunt de
leerkracht bij deze zorg in de klas. Middels
bijvoorbeeld
coaching,
gezamenlijk
opstellen van zorgbeleid en het leggen van
externe contacten.
Momenteel
voer
ik
kennismakingsgesprekken
met
de
leerkrachten en laat ik mijn gezicht zien in
de klassen. Wilt u mij een keer spreken?
Loopt u dan op dinsdag even binnen of mail
mij op f.maris@dewaarden.nl voor een
afspraak.

Juf Simone (groep 3-4 op ma/di/woe en
groep 1-2 op do-vr)
Mijn naam is Simone
Gabriëls en ik ben 29 jaar.
Samen met mijn vriend,
onze konijnen en onze
hond
woon
ik
in
Zevenbergen.
Sinds ik geslaagd ben voor
mijn opleiding heb ik op verschillende
scholen les gegeven. Op die manier heb ik
ingevallen in alle groepen op verschillende
basisscholen. Ook heb ik langere tijd
gewerkt op basisschool de Hoeksteen te
Zevenbergschen Hoek in de groepen 0/1 en
6/7, en heb ik afgelopen jaar in groep 7 en
de eindgroep gestaan op sbo Het Palet te
Klundert.
In een van de laatste weken van het
schooljaar heb ik al kennis gemaakt met de
kinderen van groep 1-2 en groep 3-4 op
basisschool de Achtsprong.
Samen met juf Loes de Looff en juf Anita
heb ik al de nodige voorbereidingen
getroffen voor het komende schooljaar.
Voor groep 3-4 ben ik uw aanspreekpunt
omdat ik de hoofdverantwoording over de
groep heb. Maar ook de ouders van groep 12 hoop ik binnenkort te spreken. Het
belooft een leuk, leerzaam en gezellig
schooljaar te worden.
Juf Larissa (stagiaire onderwijsassistent)
Juf Larissa loopt dit jaar voor het tweede
jaar mee op De Achtsprong. Zij is stagiaire
onderwijsassistent. Haar stamgroep is
groep 5-6, maar ze wordt in alle groepen
ingezet! Ze werkt met een soort rooster.
Alle leerkrachten en leerlingen mogen een
beroep op haar doen: extra lezen,
instructie, kopiëren, voorbereiden van
handvaardigheidslessen enz..
Medicatie-verstrekking
De wet bepaalt dat het niet is toegestaan
om medicatie aan kinderen door derden te
laten
toedienen
zonder
schriftelijke
toestemming van de ouders. Daarom geldt
er met ingang van dit schooljaar een
protocol verstrekking medicatie. Bij het
protocol hoort een toestemmingsformulier,
wat ingevuld dient te worden als een
leerkracht met regelmaat medicatie
(astma,
homeopatisch
e.d)
moet
verstrekken. Dit protocol is op de schoolsite
te downloaden.
Uiteraard vraagt een leerkracht telefonisch
toestemming als uw kind paracetamol
vraagt
voor
bijvoorbeeld
hoofdpijn
(incidenteel).

Ter herinnering De Pauzehap
De projectgroep Voeding en Beweging heeft
i.s.m. de school en i.o.v. de MR een
aanpassing gemaakt in de pauzehap.
Kinderen kunnen kiezen om of een belegde
boterham of groente/fruit of ontbijtkoek
of een eierkoek of een rijstwafel mee te
nemen. De rijstwafel bleek zeer populair
onder de kinderen en is uiteraard een
gezonde optie!
Drinken nemen de kinderen bij voorkeur
mee in een drinkbeker of anders een pakje.
Dat nemen ze dan weer leeg mee terug
naar huis.
Een uitgebreide toelichting kunt u nalezen
in de schoolgids.
Het ouderportaal
Het wordt steeds belangrijker om als ouder
op de hoogte te zijn van resultaten van uw
kind. Vroeger was het voldoende als u 2x
per jaar een gesprekje van 10 minuten had
over uw kind. En dan was het vaak nog zo
dat het gesprek meer over koetjes en
kalfjes ging.
Tegenwoordig willen ouders –en terechtook weten hoe de zoon/dochter tussentijds
presteert. Dan hebben we het over
methodetoetsen. Maar ook is het belangrijk
om te weten of uw zoon/dochter de citotoetsen naar eigen kunnen maakt. En of er
indien nodig de nodige hulp gegeven wordt
(hulpplannen).
Wanneer er verslagen van gesprekken
gemaakt werden (zgn. notities), moesten
ze uitgeprint en mee naar huis gegeven
worden, ondertekend worden door de
ouders en weer terug naar school. Erg
omslachtig.
Tegenwoordig krijgt u een seintje van de
leerkracht dat er een gespreksverslag
toegevoegd is in het ouderportaal en u kunt
in het ouderportaal reageren (akkoord
geven of aanvullingen).
Tot slot is het erg belangrijk dat de
gegevens van uw kind(eren) kloppen en
correct in het dossier staan. Bij eventuele
onvolkomenheden of wijzigingen kunt u een
melding maken via het ouderportaal.
Dit schooljaar hebben we ook de
methodetoetsresultaten open gezet.
De
rekentoetsresultaten
zijn
alleen
beschikbaar voor groep 3-4, want Snappet
heeft een apart ouderportaal voor de
ouders van groep 5 t/m 8. Daar wordt u
later over geïnformeerd.
Als het goed is, heeft elke ouder inmiddels
de
toegangsgegevens
voor
het
ouderportaal. Mocht dat niet het geval zijn
of bent u de inloggegevens kwijt, dan kunt
u nieuwe aanvragen bij de directie.
De link voor het ouderportaal is:
https://ouders.parnassys.net/ouderportaal
/inloggen?0

Het begin in groep 1 en 2
Het nieuwe schooljaar is weer van start
gegaan en de juffen en kinderen hebben er
veel zin in.
Op donderdag en vrijdag zal er een nieuwe
juf voor de klas staan, juf Simone. Ook zij
heeft erg veel zin om aan de slag te gaan.
Maar hoe werkt dat nu precies bij de
kleuters?
Bij
de
kleuters
werken
we
met
dagritmekaarten. Elke dag staan deze klaar
in de klas, zodat de kinderen weten wat we
die ochtend of middag in de klas gaan
doen.
Dit
kunnen
bijvoorbeeld
rekenspelletjes zijn.
We gebruiken hiervoor het rekenkastje met
leuke poppen erin. Hiermee wordt het
rekenbegrip geoefend. Maar dit kunnen ook
taalspelletjes zijn om de nieuwe letters te
leren, dit doen we met Jet van het alfabet.
Bij iedere nieuwe letter mogen de kleuters
spullen van huis meenemen. Het gaat dan
om spullen die met de letter beginnen die
we op dat moment behandelen. Deze
spullen komen dan in de letterkist.
Ook werken we met het planbord, waarop
de juffen en/of de kinderen een speel/leerwerkje kunnen plannen.
We hebben een verteltafeltje waarop het
centrale boek van die periode staat en
allerlei spulletjes die met het onderwerp te
maken hebben.
We hopen op een gezellig, leerzaam jaar
voor de kleuters.
Juf Simone en juf Anita
Bericht van groep 3-4
We zijn het nieuwe schooljaar weer goed
begonnen. In onze klas zitten 18 kinderen,
waarvan er 11 leerlingen in groep 3 zitten
en 7 leerlingen in groep 4.
Groep 3 heeft een start gemaakt met het
leren lezen. En langzamerhand leren zij dat
ze met de letters uit de woordjes maanroos-vis ook nog veel andere woordjes
kunnen maken.
Groep 4 heeft een start gemaakt met het
werken in schriftjes. En ook zijn ze
begonnen met het lezen in Estafette.
De eerste week hebben we al hard
gewerkt, maar ook is er nog wel even tijd
geweest voor iets leuks tussendoor.
Groetjes juf Loes en juf Simone
De kop is er ook vanaf voor groep 5-6
Maandag 24 augustus is voor de leerlingen
van groep 5-6 het schooljaar van start
gegaan. Dit jaar zijn we met 20 leerlingen
de grootste groep van De Achtsprong.
We werken al volop met de tablets, maar
dit schooljaar zullen we ook werken aan
spreekbeurten,
boekbesprekingen
en
werkstukken!
Iedere leerling heeft een moeilijke
woordenschriftje. En met de woorden
maken ze zinnen.

Natuurlijk maken we ook veel tijd voor
leuke dingen: gym, muziek en toneellessen.
Kortom:
wordt
weer
een
gezellig
schooljaar!
Het nieuwe schooljaar is ook in groep 7-8
van start gegaan!
Dit jaar een klein maar gezellig groepje van
14 leerlingen. In groep 7-8 staan er altijd
een aantal (leuke!) activiteiten op de
planning. En ook dit jaar zullen we weer
deelnemen aan:

et project ‘’ eerbaar zijn doe je zo’’
 De opendagen van het VO
 De kinderpostzegelactie
 De NIO toets
 Het verkeersexamen (groep 7)
 De entreetoets
 De eind-cito (groep 8)
 Het schoolkamp
 En de musical
Toch is er wel degelijk een grote
verandering vergeleken
de voorgaande
jaren. Vanaf dit jaar gaan we aan de slag
met Snappet. We maken rekenen, spelling
en taal niet meer met een boek en een
schrift, maar werken met tablets. Dit zal
behoorlijk wennen worden de eerste
weken. We hopen u snel een keer te zien
tijdens het oudergroepsbezoek, zodat de
kinderen kunnen uitleggen hoe Snappet
werkt.
We gaan er met zijn allen een leerzaam en
gezellig jaar van maken 
Meester Bart en juf Loes
Nieuws van de overblijf
Er is niet veel nieuws van de overblijf. Alles
blijft zoals het was. In de schoolgids kunt u
alle regels e.d. nalezen.
Wel is er een nieuwe vaste overblijfmoeder
aan het overblijfteam toegevoegd: Anja van
der Made, oma van Kiana (en Levi). Zij valt
al regelmatig in.
Ook zijn we op zoek naar een invalkracht.
Bent u beschikbaar op één of meerdere
dagen? Dan horen we dat graag.
Aan- en afmelden kan via sms of WhatsApp
bij deze nummers:
Mariëlle
0651681446
Ciska
0611200215
Bianca
0615607707
Flessendoppenactie
Vorig schooljaar heeft Nick Legierse een
flessendoppenactie
georganiseerd.
Iedereen kan in de kist in de hal
flessendoppen deponeren en de opbrengst
gaat naar KiKa.
De kist staat vanaf maandag 7 september
weer in de hal van de school.

Buurtsport Achthuizen
De buurtsport is gepland op maandag 7
september en 5 oktober van 15:30 – 16:30
in de gymzaal in Achthuizen. Iedereen
vanaf 6 jaar is welkom om mee te doen aan
de sport en spelactiviteiten. Tijdens de
buurtsport mogen de kinderen zelf kiezen
aan welke activiteiten ze mee willen doen
en kunnen ze op deze manier ontdekken
waar hun interesses liggen in de sport. Op
de website:
www.goeree-overflakkee.nl/sport kun je
alle informatie vinden van Sportteam GO.
Met vriendelijke groet,
Chantal van der Klooster
Sportcombinatiefunctionaris
Heeft u toevallig......
Gedurende het gehele schooljaar kunnen
we plastic tasjes voor in de tassenbol
gebrui en Regelmatig “lenen” inderen
een tasje om spullen droog mee naar huis
te kunnen nemen. Helaas komen de tasjes
zelden terug. Kunt u daarom regelmatig
een stapeltje tasjes missen? We zijn er heel
blij mee!!!!
Ook kunnen er nog steeds lege batterijen
ingeleverd worden!
Schoolmaatschappelijk Werk
Mijn naam is Angela Tanis en ik
ben
de
nieuwe
schoolmaatschappelijk werker
van basisschool De Achtsprong.
Het Schoolmaatschappelijk Werk is er voor
u en al uw vragen met betrekking tot het
opgroeien van uw kind(eren).
U kunt hierbij denken aan gedrag van uw
kind, moeilijkheden in de thuissituatie, als
uw kind onzeker is, als er sprake is van
echtscheiding of als u bepaalde twijfels of
vragen heeft.
Soms maakt u zich zorgen of heeft uw kind
bijvoorbeeld een moeilijke gebeurtenis
meegemaakt.
Kortom, er kunnen aardig wat vragen en/of
zorgen zijn. Aarzel dan niet om eens binnen
te stappen, omdat het prettig of nuttig kan
zijn om met iemand van gedachten te
wisselen.
Het Schoolmaatschappelijk Werk is er ook
juist voor de kleine vragen!
U kunt ook altijd even overleggen met de
leerkracht van uw kind of de intern
begeleider als
u
twijfelt
of
het
schoolmaatschappelijk werk iets voor u kan
betekenen.

Een afspraak met mij maken kan op
verschillende manieren. U kunt een
afspraak maken via de intern begeleider
(Francien Maris) of u kunt zelf een afspraak
met mij maken. U kunt mij bereiken op
0187-488070
of
via
de
email:
a.tanis@careyn.nl.
Met vriendelijke groet,
Angela Tanis,
Schoolmaatschappelijk Werk
Verkeersochtend groep 1 t/m 8:
vrijdag 11 september
Op vrijdag 11 september zal onze jaarlijkse
verkeersochtend
weer
plaatsvinden.
Hiervoor hebben wij 4 activiteiten, waarbij
kinderen actief bezig zullen zijn met
verkeer. Hiervoor moeten die dag alle
kinderen op de fiets naar school komen.
Daarnaast mogen de kinderen ook hun
skeelers,
stuntstep
of
skateboard
meenemen. Denkt u
hierbij aan de
benodigde bescherming?!
Zoals u in de mail heeft gelezen zijn wij
ook op zoek naar hulpouders. Mochten de
weersvoorspellingen op donderdag 10
september heel somber zijn, dan zal de
verkeersdag niet door gaan. U zult dan in
ieder geval een mail ontvangen. De
uitwijkdatum is 18 september.
Nieuws van 2Bkidz
Na een fijne vakantieperiode zijn de
scholen weer begonnen. En ook 2Bkidz
heeft er helemaal zin in!! Tot aan de
herfstvakantie gaan we werken aan het
thema “ leuren in de her st…”
Het kindaantal is na de vakantie weer
gegroeid, daar zijn we super trots op!!
Hierdoor staan we elke bso middag met 2
p ’ers op de groep Op de maandag zijn
dat Jeannette ( van de bso Oude Tonge) en
Jolanda en op dinsdag en donderdag zal er
een nieuw ( en voor sommigen een bekend)
gezicht meedraaien: Elise (samen met
Jolanda).
Even voorstellen:
Ik ben Elise Raeimakers, 51 jaar en moeder
van vier kids waarvan er twee nog thuis
wonen, Bram en Jimmy. Jimmy is negen
jaar en zit op OBS Ollie B Bommelschool in
Den Bommel waar ik ook woon.
Ik heb er heel veel zin in en zal mijn best
doen alle namen de komende weken te
onthouden!
Mocht u informatie willen over de
buitenschoolse opvang of wilt u dat er
vrijblijvend een berekening voor u gemaakt
wordt, neem dan contact op met 2Bkidz
0187-890170 of mail via info@2Bkidz.nl

2Bkidz heeft ook een facebookpagina waar
we regelmatig foto’s plaatsen
van de
activiteiten en uitjes die we ondernemen
met de kidz
Heeft u vragen, stel ze! We beantwoorden
ze graag!
groetjes van Jolanda, Elise en Jeannette

