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Beste
kinderen,
verzorgers,

ouders/

Dit is de laatste nieuwsbrief van
dit kalenderjaar. Daarom maken we
meteen gebruik van de gelegenheid
om iedereen een hele fijne
kerstvakantie,
prettige
kerstdagen,
een
goede
jaarwisseling en de beste wensen
voor het nieuwe jaar te wensen.
Namens het
Achtsprong,
Marco van Bers
directeur

team
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Speciale aandacht voor:
Regelmatig merken we dat kinderen
‘even met de auto in de
Kloosterstraat’ afgezet worden.
We hebben de schoolafspraak dat
de
Kloosterstraat
rond
schooltijden autovrij is.
Parkeren (ook ‘even’ dus) doen we
op de parkeerplaats van Fios.
Dit natuurlijk in het belang van
onze kinderen!!!!
Dank voor uw medewerking.

Belangrijke data
04-01-16
Kunst8sprongetjes gr. 7-8
Luizencontrole
Nieuwjaarsborrel
met de kinderen
07-01-16
MR 19.00u
08-01-16
Kleuters vrij dag 5
11-01-16
Centrale Kanjerafspraak:
We vertrouwen elkaar!
12-01-16
Leerlingraad
13-01-16
Juf Simone jarig
14-01-16
Juf Loes H. jarig
Meester Marco jarig
15-01-16
Kleuters vrij dag 6
17-01-16
Juf Anita jarig
18-01-16
Centrale Kanjerafspraak:
We helpen elkaar!
22-01-16
Kleuters vrij dag 7
25-01-16
Centrale kanjerafspraak:
We werken samen!
01-02-16
Centrale Kanjerafspraak:
We hebben plezier!
Kunst8sprongetjes gr. 1-2
02-02-16
HGPD-gesprekken
05-02-16
Carnaval/Warme Truiendag
08-02-16
Centrale Kanjerafspraak:
We doen mee!
15-02-16
Centrale Kanjerafspraak:
1 t/m 3
16-02-16
Open spreekuur
schoolmaatschappelijk
werk (13.00u-15.00u)
17-02-16
Oudergroepsbezoek
11.15u-11.45u
(met kinderopvang)
19-02-16
Kleuters vrij dag 8
22-02-16
t/m voorjaarsvakantie
26-02-16

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, Yinthe, Bente en 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.

Kinderen in het verkeer?
Tips voor ouders.
Aan het eind van dit schooljaar willen we
graag het School op Seef vignet behalen.
Dat betekent dat we op De Achtsprong in
kaart brengen hoe we verkeersveiligheid
een plek geven in ons onderwijsprogramma
en ons handelen. Met ons bedoelen we niet
alleen de leerlingen en school, maar zeker
ook de ouders. Want verkeersveiligheid is
meer dan alleen op de weg rond school.
Het School op Seef programma kent 7
doelstellingen;
1. De schoolomgeving en de schoolroutes
zijn veilig ingericht.
2. Er vindt theoretisch
verkeersonderwijs plaats in alle
leerjaren.
3. Er vindt praktisch verkeersonderwijs
plaats in alle leerjaren.
4. Er wordt met de ouders
gecommuniceerd over
verkeersveiligheid.
5. Er vindt (indien nodig) handhaving
plaats die is afgestemd op de
specifieke situatie.
6. Er wordt gestimuleerd zoveel mogelijk
met de fiets of lopend naar school te
gaan.
7. De aanpak is structureel en is
verankerd in een goede
organisatiestructuur.
In het kader van verbetering van de
verkeersveiligheid is een schoolactieplan
geschreven. Daarin staan alle activiteiten,
die op het gebied van verkeerseducatie
gedaan worden. Bij het schrijven van het
plan bleek dat we eigenlijk al heel wat doen.
Naast de verkeerslessen in de groepen, de
verkeersdag,
verkeersprojecten
e.d.
besteden we ook veel aandacht aan
verkeersveiligheid in het schoolbeleid en
de nieuwsbrieven.
De verkeerswerkgroep, waaronder de
verkeersouder Chieta,
is dit jaar
behoorlijk actief en u zult regelmatig wat
van de op de rol staande activiteiten
merken.
In dat licht heeft de werkgroep alvast voor
u enkele tips m.b.t. verkeersveiligheid op
weg naar school op een rijtje gezet.

Als je je kind met de auto naar school
brengt…..
* Laat uw kind op het trottoir in -of
uitstappen. Geparkeerd wordt op het
parkeerterrein van Fios. Ga niet “even” in
een dubbele rij parkeren of stilstaan;
* Leer uw kind altijd de veiligheidsgordel
om te doen. Combineer voor kinderen vanaf
3 à 4 jaar (ongeveer 18 kilo) de gordel met
een verhogingskussen. Zorg ervoor dat
vastklikken een gewoonte wordt, zodat u er
ook op kan rekenen dat uw kind zich
spontaan vastmaakt als het met anderen
meerijdt;
* Doe zelf altijd uw gordel om: het is
moeilijk uw kind te verplichten zich vast te
klikken als u dit zelf niet doet;
* Gebruik het kinderslot;
* Bus, tram, trein en metro: probeer ze
eens uit met de kinderen. Het openbaar
vervoer is een veilige vervoerswijze en voor
kinderen vaak een aantrekkelijk avontuur;

Als je kind te voet of met de fiets naar
school gaat...
* Leer uw kind dat zien niet gelijk is aan
gezien worden. Het is niet omdat uw kind
zelf een auto ziet, dat de bestuurder uw
kind ook gezien heeft;
* Kies kleurrijke kledij zodat uw kind
opvalt in het verkeer. Zeker voor de winter
zijn kleurrijke jassen met reflecterende
strips ideaal;
* Leer uw kind dubbel zo goed op te letten
in de buurt van parkings. Bestuurders die
achterwaarts hun parkeerplaats uitrijden,
zien je kind vaak niet;
* Weeg goed af of uw kind al zelfstandig
naar school kan stappen of fietsen. Is het
vaardig genoeg om de schoolweg veilig af te
leggen?;
* Kies zorgvuldig en oefen de route die uw
kind alleen zal volgen. De kortste route is
niet altijd de veiligste;
* Controleer in de loop van het schooljaar
af en toe of het nog steeds goed gaat;
* Geef zelf altijd het goede voorbeeld.

Tips voor bestuurders……
* De reacties van kinderen zijn
onvoorspelbaar, wees extra voorzichtig in
de buurt van een school of een plaats waar
veel kinderen komen;
* Matig uw snelheid telkens als u in de
buurt van een school komt of nabij een
plaats waar veel kinderen komen;
* Vertraag onmiddellijk wanneer u een kind
langs de weg opmerkt. Enkele tellen later
kan het zich immers op uw traject
bevinden;
* Slaat u af aan een kruispunt, vergeet dan
niet dat fietsers die rechtdoor rijden
voorrang hebben. Hetzelfde geldt voor
voetgangers die de straat oversteken;
* Vermijd een bus of tram aan een halte
voorbij te rijden. Kinderen kunnen immers
net voor een bus of tram de straat
oversteken en plots voor uw auto opduiken;
* Houd bij het voorbijrijden van fietsers
minstens één meter afstand. Vooral
wanneer het om kinderen gaat, neemt u
echter best wat meer afstand, want zij
durven nogal eens onverwachts uitwijken;
* Maak nooit rechtsomkeer of voer nooit
andere complexe manoeuvres uit nabij een
school of een plaats waar veel kinderen
komen.
Onze doorverwijsadviezen
Voor onze 8ste groepers zijn de voorlopige
doorverwijsadviezen inmiddels al weer
doorgesproken met de ouders. Dat waren
prettige gesprekken, want het is altijd heel
waardevol om samen als ouders over hun
kind en als school over de leerlingen te
praten en elkaar te infomeren.
De komende tijd wordt gebruikt om te
komen tot een definitief schooladvies en
vervolgens gaat de plaatsingscommissie van
het voortgezet onderwijs bepalen waar
iedere individuele leerling geplaatst gaat
worden. De race is dus zeker nog niet
gelopen. Pas in de loop van april zal voor
iedere leerling duidelijk zijn naar welke
school hij/zij gaat na de zomervakantie!

Van al onze oud-leerlingen (t/m het
eindexamen) krijgen we tweemaal per jaar
een vorderingenoverzicht. Zo kunnen we
analyseren of onze doorverwijsadviezen
kloppend zijn en blijven.
Van alle 48 leerlingen (100% van de
leerlingen vanaf 2009-2010) is het huidige
niveau bekend. Alle leerlingen, op 6 na
zitten nog op het adviesniveau van de
basisschool. Van deze 6 leerlingen is één
leerling opgestroomd en zijn 5 leerlingen
afgestroomd (4 leerlingen van VMBO GT
naar VMBO kader en 1 leerling van HAVO
naar MAVO). Dat gebeurde na het tweede
jaar en een doorverwijsadvies van de
basisschool is slechts 2 jaar geldig. Op- en
afstromen kan vele oorzaken hebben.
Meestal betreft het één leerling van een
jaargroep die op- of afstroomt.
We mogen dus erg tevreden zijn. We
leveren leerlingen af op het niveau, dat bij
de leerling past en de kinderen
functioneren op hun eigen niveau in het VO.
We zijn erg trots op onze oud-leerlingen!!!

We gaan ook nog leuke dingen doen!!
Het Bling Bling Kerstdiner komt eraan, met
alle bso kidz gaan we heerlijk eten met
hulp van onze OC moeders!
Volgende week is het kerstvakantie. Ook
dan gaan we verschillende activiteiten met
de kidz doen, zoals een bezoek aan een
binnenspeeltuin,
filmmiddag,
kerstknutselen enz..
De kidz hebben heel hard gewerkt en
prachtige kerstkaarten gemaakt, we
hebben er al heeeeel veel verkocht ( maar
er zijn er ook nog te koop voor € 0.50).
We gaan binnenkort met de kidz
overleggen wat we met de verdiende
centjes gaan doen!
We willen via deze weg iedereen hele fijne
feestdagen toewensen!!!!
Groetjes,
Jeannette, Elise en Jolanda

Kerk op kerstavond
Op kerstavond, 24 december zal er een
viering zijn voor jong en oud om 21.00 uur
in de kerk van Achthuizen.
Alle kinderen, vaders, moeders, opa's en
oma's zijn hiervoor van harte uitgenodigd.
Als er kinderen zijn die het leuk vinden iets
voor te lezen, dan kan dat.
Graag hiervoor contact opnemen met
Jorien
Lambert,
e-mailadres:
jorien14@gmail.com
Nieuws van 2bKidz
Bijna weer een jaar voorbij en wat hebben
we veel dingen gedaan op de BSO!
Afgelopen weken zijn wij op de BSO ook
druk geweest met Sint die in het land was.
Het Sinterklaasjournaal werd elke dag
nagespeeld, er werden surprises in elkaar
geknutseld en natuurlijk heel veel mooie
kunstwerken voor de Sint gemaakt.
We hebben een echte theatervoorstelling
bezocht ”De gebroeders Kist”. Dat was erg
leuk!!

Het team van De Achtsprong
.

