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Beste
kinderen,
verzorgers,

ouders/

Deze keer ontvangt u een kortere
nieuwsbrief, omdat de vorige
nieuwe nieuwsbrief nog maar kort
geleden is verschenen.
De komende periode is wel een
drukke periode! Nu het mooier
weer wordt, staan er weer meer
activiteiten gepland in de kalender.
De wintermaanden, waarin we
vooral veel binnen waren, liggen
achter ons.
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Belangrijke data
25-04-16
Afgelopen week heeft groep 8 de
t/m
meivakantie
eindcitotoets gemaakt. En dat is
06-05-16
ook meteen het startsein om
09-05-16
luizencontrole
officieel met de musical te
12-05-16
uiterlijke betaling
beginnen.
Ook
beginnen
de
schoolreis
voorbereidingen
voor
het
13-05-16
leerlingen vrij i.v.m.
schoolkamp!!! Het belooft weer
studiedag
heel gezellig te worden (ook al gaan
16-05-16
Tweede Pinksterdag
de lessen gewoon door hoor ;) )
(leerlingen vrij)
20-05-16
kleuters vrij dag 11
In de kalender kunt u alle
24-05-16
HGPD-gesprekken
activiteiten op een rijtje nalezen.
25-05-16
juf Larissa jarig
26-05-16
projectdag V&B
Maar eerst staan er toch echt 2
27-05-16
verkeersochtendII
volle weken vakantie voor de deur.
30-05-16
kunst8sprongetjes
We hopen op mooi lenteweer.
groep 5-6
Geniet van alles, zodat we weer met
01-06-16
uiterlijke betaling
frisse moed en volop energie aan de
schoolkampbijdrage
laatste periode van dit schooljaar
03-06-16
kleuters vrij dag 12
beginnen!
06-06-16
schoolreis
07-06-16
HGPD-gesprekken
Fijne vakantie,
10-06-15
juf Francien jarig
namens het team, De
hulpouderbedankochtend
opbrengst
van
de
11.00u-11.55u
Voorjaarsmarkt komt geheel
Marco van Bers
Kledingactie
ten goede aan de activiteiten
(zie onderaan deze
die de OC voor de kinderen
nieuwsbrief meer info!)
organiseert: €964,77
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t/
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06-07-16
07-07-16
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HGPD-gesprekken
(reserve)
open spreekuur
schoolmaatschappelijk
werk (13.00u-15.00u)
dagje Strandsportdag Go4
Water (7-8)
kleuters vrij dag 13
schoolkamp groep 7-8
kleuters vrij dag 14
8sprongnieuws 8
kunst8sprongetjes groep
5-6
doordraaimiddag
uitgave schoolkalender
2016-2017
entree-avond (groep 6-7)
meester Bart jarig
STUDIEDAG
juffen- en meesterdag
8sprongnieuws 9
afscheidsdag groep 8 w.o.
musical/BBQ
derde rapport
zomervakantie t/m
21-08-16

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 Bente, Rens en Rick 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.
ECO-SCHOOL ACTIE LITTER LESS
WASTE OF PAPER 2016
De Achtsprong is een ECO-SCHOOL. Dat is
bij iedereen wel bekend. We zijn intensief
bezig met onze afvalverwerking. We
proberen onze afvalberg zo klein mogelijk
te maken. En ons afval scheiden we in
plastic, papier, glas, GFT, chemisch en rest.
Ons ECO-team zorgt ervoor dat de
verwarmingen niet te hoog staan, ook in
ruimtes die we niet zo vaak gebruiken. En
gebeurt dit wel, dan gaat ons ECO-TEAM
in gesprek met de medeleerlingen. Dat
geldt ook voor ander energiegebruik, zoals
de lampen. De verlichting doen we uit als we
het lokaal uitgaan.
Op advies van het ECO-TEAM zijn de
computers
opgenomen
in
een
energieschema. Dat betekent dat ze
automatisch iedere dag aan- en uitgaan en
in de vakantie helemaal niet aangaan.
Jaarlijks organiseren we een aantal
actiedagen, zoals Warme Truiendag en de
Nationale Opschoondag.

En natuurlijk vergeten we niet de
moestuintjes. Dat is misschien wel het
meest intensieve project! Niet alleen het
ECO-team, maar alle leerlingen werken mee
in de schooltuintjes. O.l.v. de hulpopa’s, juf
Simone en meester Marco komen alle
leerlingen aan de beurt om te zaaien,
wieden en oogsten. Het moestuinseizoen is
weer aangebroken.
Dit schooljaar hebben we ook meegedaan
aan de Litter Less-actie. Het doel was om
de hoeveelheid papierafval te reduceren.
Niet alleen minder papierafval in gewicht,
maar ook in hoeveelheid. Door o.a. papier te
gebruiken als kladpapier (en dan ook
helemaal!) en daarna pas weg te gooien (plat
en niet als prop) en natte papiertjes bij het
restafval te gooien hebben we de afvalberg
terug weten te brengen van 28 kilo per 4
weken tot 20 kilo per 4 weken.
Door ons onderzoek en de resultaten te
publiceren ontvangen we een bescheiden
geldbedrag, waarmee we onze ECOSCHOOL
activiteiten
mee
kunnen
financieren.
En dat komt goed uit, want we hebben leuke
ideeën voor de schooltuintjes dit
seizoen!!!!!

*schoenen
per
paar
aan
elkaar
vastgeknoopt
*lakens, dekens en gordijnen
*knuffelbeesten, handtassen en riemen
Niet aanbieden:
*vieze, natte, gescheurde of beschadigde
kleding
*Enkele schoenen
*matten, kussens, dekbedden
*bedrijfskleding
*speelgoed
Alles moet in een dichtgeknoopte zak
ingeleverd worden. Dat kan vanaf 6-6-16 in
het fietsenhok op het schoolplein, bij
voorkeur echter pas op 9-9-16.
Eigen bijdrage schoolreis groep 1 t/m 8
Op maandag 6 juni a.s gaan we op
schoolreis.
Meer
informatie
volgt
uiteraard nog, maar u kunt de eigen
bijdrage van € 12,50 overmaken op
IBANnummer NL40 RABO 0140 9955 28
ten name van “Ouderraadcommissie
Achtsprong”
te
Achthuizen
o.v.v.
schoolreis en de naam/namen van uw
kind(eren).
De eigen bijdrage moet op uiterlijk 12 mei
voldaan zijn, waarvoor bij voorbaat dank.
Eigen bijdrage schoolkamp groep 7-8
De leerlingen van groep 7-8 gaan ook dit
jaar op schoolkamp en ook voor deze
activiteit is een eigen bijdrage. U kunt het
bedrag (€55,00) overmaken op rekening:
NL97RABO0102879419
t.n.v.
RKBS
Achtsprong
o.v.v. bijdrage schoolkamp en de naam van
uw kind(eren)
Deze bijdrage moet op uiterlijk 1 juni
voldaan zijn, waarvoor bij voorbaat dank.

Andere opzet kledingactie!!!!!
Helaas is het oude bedrijf waar we oude
kleding e.d. konden inleveren failliet.
We hebben een vervanger gevonden in het
bedrijf Bag2school. Dit bedrijf werkt
echter wel op een andere manier.
De actie staat gepland op 10 juni 2016.
We kunnen aanbieden:
*schone baby-, kinder- en volwassenkleding

Parro Talk
Sinds enkele weken gebruiken we de Parro
Talk app en na wat wennen door zowel de
ouders als de leerkrachten kunnen we al
wel zeggen dat we de app intensief
gebruiken!
Van ouders krijgen we terug dat de app
handig en eenvoudig in gebruik is. Het is
prettig dat de informatie niet per mail
verstuurd wordt, want niet iedereen heeft
email op de telefoon. Vaak worden
berichten nog last-minute verstuurd en
kunnen we toch 100% van de ouders
bereiken. En dat is uniek. Er zijn slechts 2
ouders, waarbij de app niet actief is.

Tenminste, daar gaan we vanuit. De
leerkrachten zien namelijk dat ALLE
ouders gekoppeld zijn. Maar als de app niet
gebruikt wordt, dan zijn we daar niet van
op de hoogte.
Door het gebruik van de app is het emailverkeer met 90% afgenomen!
Daarom hebben we besloten eenvoudige
informatie (zonder bijlagen) via de app te
versturen en niet meer per mail. We gaan
met de tijd mee.
Het is dus heel belangrijk dat u de app
actief heeft en dat beide ouders de
mededelingen ontvangen op hun eigen
telefoon. Mocht dat niet helemaal lukken,
neemt u dan contact op met Marco van
Bers.
In de toekomst wordt het ook mogelijk om
ouders individueel mededelingen te sturen
en bijvoorbeeld foto’s te plaatsen, die
alleen in een groep zichtbaar zijn.
Tot slot nog een wetenswaardigheid over
de app:
Wist u dat u de push-instellingen kunt
beheren in deze schermen, die u in deze
volgorde opent:

(druk op berichtgeving)

(druk op push-instellingen)
(dit zijn de optimale instellingen)

U ontvangt dan de mededelingen als
melding op uw scherm. Dit geldt in ieder
geval voor de telefoons en tablet van Apple.
English Summer School
Geachte ouders / beste leerlingen,
Ook deze zomer organiseert het Anglia
Network een English Summer School op
RGO Middelharnis. In 3 dagen tijd geven
leerlingen van 7 t/m 18 jaar een "boost" aan
hun Engels door middel van een uitgebreid
lesen
activiteitenprogramma.
Dit
programma loopt dit jaar van 16 t/m 18
augustus.
Er zijn drie programma's waarin leerlingen
aan de hand van hun leeftijd worden
ingedeeld. Binnen deze programma's wordt
veel samengewerkt en krijgen leerlingen
les op hun eigen niveau. Het programma is
dus niet alleen geschikt voor de huidige
leerlingen van RGO Middelharnis maar ook
voor jongere broertjes en of zusjes en
voor kinderen die volgend schooljaar gaan
starten in de brugklas en wel een "boost"
kunnen gebruiken voor Engels!
Kijk voor meer informatie op:
http://anglianetwork.eu/summer-schools/
Geïnteresseerden kunnen zich via
onderstaande link aanmelden.
http://anglianetwork.eu/summerschools/registration/
Graag tot ziens!
Kind regards,
Angela Koopal - van der Heijden

Summer School Coordinator

Flakkees kampioenschap tijdrijden
Maandag 9 mei om 15:30 uur verzamelen
bij de gymzaal in Achthuizen.
Van 18 t/m 25 juni worden op GoereeOverflakkee
de
Nederlandse
kampioenschappen
wielrennen
georganiseerd. Dit is voor de allerbeste
fietsers van Nederland! Wil jij laten zien
wat jij kan? Dat kan! Sportteam GO
organiseert in ieder dorp een tijdrit over
een korte afstand. De snelste uit iedere
categorie krijgt een ticket en mag op
vrijdag 17 juni meedoen aan het Flakkees
Kampioenschap tijdrijden in Oude-Tonge.
Het dragen van een helm tijdens de race is
verplicht. Er zijn helmen te leen. Neem je
eigen fiets mee!
Zaalvoetbaltoernooien
In
de
meivakantie
zijn
er
zaalvoetbaltoernooien in de Gooye in
Dirksland. De toernooien zijn voor jongens
en meisjes van 9 t/m 12 jaar. Doe mee op
woensdag 4 mei van 12:00 – 16:00 uur of op
vrijdag 6 mei van 9:00 – 12:30 uur. Schrijf
je voor 25 april in bij Dennis Zwarts via
d.zwarts@ggo.nl

