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Hierbij
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activiteiten vinden.
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Belangrijke data
04-12-15
Sint op school
(middag vrij!)
08-12-15
10-min.gesprekken
groep 3 t/m 7
10-12-15
10-min.gesprekken
groep 3 t/m 6
Voorlopige
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Kerstviering in de kerk
(ochtend)
8sprongnieuws 4
13.00u-15.00u
Leerlingen vrij !!!
Kerstdiner op school
(’s avonds)
STUDIEDAG
(leerlingen vrij)
Kunst8sprongetjes gr 7-8
Luizencontrole
Nieuwjaarsborrel met de
kinderen
MR 19.00u
Kleuters vrij dag 5/14
Centrale Kanjerafspraak:
We vertrouwen elkaar!
Leerlingraad
Juf Simone jarig
Juf Loes H. jarig
Meester Marco jarig
Kleuters vrij dag 6
Juf Anita jarig
Centrale Kanjerafspraak:
We helpen elkaar!
Kleuters vrij dag 7
Centrale kanjerafspraak:
We werken samen!
OC 19.45u
Centrale Kanjerafspraak:
We hebben plezier!
Kunst8sprongetjes groep 1-2
HGPD-gesprekken
Carnaval en Warme
Truiendag
Centrale Kanjerafspraak:
We doen mee!
Centrale Kanjerafspraak: 1
t/m 3
Open spreekuur
schoolmaatschappelijk werk
(13.00u-15.00u)
Oudergroepsbezoek
11.15u-11.45u (mét
“kinderopvang”)
Kleuters vrij dag 8
Voorjaarsvakantie

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. We
heten Elise, Yinte, Bente, Jaiden alvast van
harte welkom!
Het is fijn dat deze kinderen al aangemeld
zijn, maar op De Achtsprong is nog plaats
voor veel meer kinderen.
Nu het aantal kinderen in Achthuizen
afneemt, wordt het des te belangrijker dat
ook kinderen uit nabij gelegen kernen naar
onze school komen. Bijvoorbeeld Zuidzijde,
Den Bommel enz..
Want zegt u nou zelf, De Achtsprong is toch
een unieke school met oog voor de eigenheid
van uw kind en waar wordt ingespeeld op de
toekomst!!!!!
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.
Opbrengst Kledingactie
De opbrengst van de kledingactie van
oktober heeft 660 euro opgebracht! Namens
de OC: iedereen bedankt voor de kleding!
Met de fiets naar school
Een groot gedeelte van de kinderen komt op
de fiets naar school. Dat is heel gezond,
goed om te wennen aan deelname in het
verkeer en beter dan afgezet worden met de
auto. Zelfs kinderen, die slechts een paar
honderd meter van school wonen, pakken de
fiets.
School stimuleert -zoals elke school- dat als
je dicht bij school woont, je lopend naar
school komt.

Om het fietsen stallen goed te regelen
hebben we op school afspraken gemaakt. Er
komen namelijk zoveel kinderen met de
fiets naar school, dat de fietsen niet in het
fietsenhok op het plein passen.
Beschadigingen aan (andermans) fiets zijn
dan niet te voorkomen!
Daarom mogen alleen de fietsen van
kleuters (alle kleuters!) en kinderen, die
buiten de gemeentegrenzen van Achthuizen
wonen hun fiets in het fietsenhok staan.
Ook de andere kinderen mogen natuurlijk
best op de fiets naar school komen, maar
zetten hun fiets achter school. Zo verdelen
we de hoeveelheid fietsen over 2 plaatsen.
In de klas is besproken dat alleen kinderen,
die hun fiets daar neerzetten, op die plek
mogen komen. Ook is het de bedoeling dat
de fietsen netjes worden neergezet, waarbij
de kinderen rekening houden met de andere
fietsen. Zuinig zijn op elkaars eigendommen
dus.
Tot slot benadrukken we dat fietsen altijd
op eigen verantwoording gestald worden.
ECO 2015
Hoewel voor de schooltuin het winterseizoen
is aangebroken, is er voor het ECO-team
genoeg te doen! We zitten niet stil!
Om te beginnen mogen we 2 nieuwe leden
verwelkomen. Uit een groot aantal
kandidaten –en dat is dan toch een bewijs
dat ECO nog steeds leeft op onze schoolheeft juf Simone als voorzitter van het ECOteam samen met meester Marco een selectie
gemaakt van geschikte kandidaten. Dat viel
nog niet mee, want alle kinderen, die zich
hadden opgegeven hadden hun motivatie
supergoed beschreven. Maar ja, er moet
gekozen worden. Op 6 november is het ECOteam bij elkaar gekomen om de nieuwe ECOcollega te kiezen. En dat viel nog niet mee.
Het is bewonderingswaardig hoe serieus de
kinderen van het ECO-team hun taak hebben
uitgevoerd:
niet
kiezen
op
vriendje/vriendinnetje/familie e.d., maar
goed onderbouwd een keuze maken en
kunnen toelichten! Zo zijn ze gekomen op:
Jeslyn!!! Jeslyn, van harte welkom, we zijn
blij dat je erbij ben!!!!
Wat activiteiten betreft, gaan we door met
afvalscheiding en de schooltuintjes. Deze
projecten gaan we zelfs uitbreiden. Daar
zijn leuke ideeën voor!
Ook meten we sinds enkele weken ons
energieverbruik. Daar proberen we inzicht in
te krijgen.
Vorig jaar hebben we meegedaan met Litter
Less (zie bijlage aan deze nieuwsbrief).
Toen hebben we met elkaar bekeken hoe we
ons afval kunnen reduceren. Dit jaar doen
we weer mee en gaan we aan de slag met
bewust omgaan met en recyclen van papier
en voorkomen dat papier zwerfafval wordt.

We gaan proberen om de hoeveelheid
papier, wat we in dozen naar de
papiercontainer brengen, te reduceren en
het papier wat erin zit optimaal te hebben
gebruikt. Ook het volume willen we
verminderen. Een flinke uitdaging, want
daar hebben we iedereen bij nodig!!!
Snappet in groep 4
De afgelopen tijd heeft u waarschijnlijk al
veel gehoord en/of gelezen over Snappet.
Vanaf de zomervakantie wordt in de groepen
5, 6, 7 en 8 lesgegeven m.b.v. eigen tablets
voor iedere leerling. Dat doen we voor de
vakken rekenen, taal, spelling en lezen.
Uitgangspunten zijn dat de verwerking van
de leerstof op eigen niveau is, althans, na de
basisopgaven, die ieder kind maakt. De
leerlingen krijgen DIRECT feedback omdat
ze zien wat goed/fout is. Ook de leerkracht
volgt van seconde tot seconde wat iedere
leerling doet en hoe. De leerkracht kan dus
continu bijsturen! Een soort lik-opstukbeleid in de positieve zin van het woord.
Kinderen (en leerkrachten) krijgen daarmee
inzicht in de vorderingen, gebaseerd op data
(=ingevoerde antwoorden) en kunnen
werken aan de leerdoelen, die de kinderen
minder goed beheersen.
En het werkt!! Dat geven ook de kinderen
aan.
Dankzij de goede resultaten en enthousiaste
reacties hebben we besloten om al vanaf
januari in groep 4 te starten met Snappet.
In januari zal er voor de ouders van groep 4
(en geïnteresseerde ouders van de andere
groepen) een korte informatieavond gepland
worden met als thema Snappet als
leermiddel.
Oproepjes
*We sparen: plastic zakjes voor in de plastic
bol, eierdozen, wc-rollen, kranten en voor
handvaardigheid geschikte tijdschriften.
*U kunt nog altijd lege batterijen inleveren
op school.
Bijlage Litter Less
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Eco-Schools start nieuwe ronde zwerfafvalcampagne Litter Less
Eco-Schools start voor het vierde jaar de zwerfafvalcampagne "Litter Less" in Nederland. De
Litter Less campagne is er op gericht zwerfafval te verminderen en het gedrag van kinderen en
jongeren op de lange termijn te beïnvloeden. Litter Less wordt uitgevoerd in 31 landen, met
steun van de Wrigley Company Foundation.
Deelnemende scholen organiseren dit najaar elk op hun eigen manier een aftrap van de Litter Less
campagne bij hen op school. Leerlingen ontwerpen en organiseren voor hun eigen school een
zwerfafvalcampagne of organiseren een zwerfafval-evenement. Zij voeren maatregelen door om
zwerfvuil te verminderen, bijvoorbeeld door opschoondagen of het maken van creatieve
afvalbakken ter voorkoming van zwerfafval.
Litter Less met behulp van Eco-Schools
Eco-Schools is het internationale keurmerk voor duurzame scholen.
Wanneer scholen het zevenstappenplan doorlopen op een aantal
duurzaamheidsthema’s verdienen zij de Groene Vlag. Afval is een van de
thema’s waar scholen mee aan de slag kunnen.

Litter Less scholen
Nederland

De Achtsprong, Achthuizen
American School, Den Haag
AOC De Groene Welle, Zwolle
Christelijk College, Groevenbeek
Eco-Schoolscoördinator Hak van Nispen: "We zijn erg enthousiast over
Clusius College, Castricum
Litter Less. Door het betrekken van leerlingen laat je hen zien hoe zij zelf
Clusius College, Purmerend
verbeteringen kunnen realiseren. Zij ontdekken dat zij een grote invloed
Edudelta College, Middelharnis
hebben op hun eigen omgeving en dat zij de houding en het gedrag van
Groenhorst, Almere
anderen kunnen veranderen. Aan de slag gaan met het thema afval is een
International School, Amsterdam
mooi begin. Wij hopen dat scholen zo geïnspireerd raken om uiteindelijk de
International School, Den Haag
school verder te verduurzamen en ook de Groene Vlag te behalen.”
Lentiz MBO Greenport, Naaldwijk
LIFE College, Schiedam
Nuborgh College LF, Elburg
Over Wm. Wrigley Jr Company Foundation
OBS de Pantarijn, Utrecht
De Wrigley Company Foundation streeft ernaar de gezondheid van mensen
UWC, Maastricht
en de planeet te verbeteren door middel van initiatieven die gezonde gemeenschappen
stimuleren

door het voorkomen van zwerfafval en het vergroenen van de (leef)omgeving. De campagne Litter
Less vormt een aanvulling op het bestaande werk van de Wrigley Company, dat zich richt op het
aanpakken van het gedrag dat leidt tot (zwerf)afval. De Wrigley Company Foundation heeft de
afgelopen 24 jaar meer dan $50 miljoen gedoneerd aan goede doelen en zo geholpen levens over de
hele wereld te verbeteren en veranderen.

Meer informatie over de internationale Litter Lesscampagne:
www.ecoschools.global/about-the-campaign

