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Beste kinderen, ouders/ verzorgers,
De eerste periode is alweer voorbij.
En wat ging het snel: de eerste
schoolweek met het tropenrooster,
de
verkeersdag,
de
oudervertelgesprekken….te veel om
op te noemen.
Alle kinderen zijn gewend aan het
schoolritme en nu is het tijd om uit
te rusten!!!
Even een weekje vakantie om bij te
tanken.
We wensen iedereen hele fijne
vakantie!!!
Namens het team,
Marco van Bers
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Belangrijke data
14-10-16
t/m
herfstvakantie
21-10-16
24-10-16
kunst8sprongetjes groep 3-4
OC
25-10-16
Spreekuur
schoolmaatschappelijk werk
12.00u-14.00u
27-10-16
MR 19.00u
28-10-16
kleuters vrij dag 1
02-11-16
afleveren kinderpostzegels
04-11-16
kleuters vrij dag 1
06-11-16
juf Sanne jarig
8-11-16
Spreekuur
schoolmaatschappelijk
werk 12.00u-14.00u
11-11-16
kleuters vrij dag 3
14-11-16
weken (!) van de
mediawijsheid
16-11-16
KLEDINGACTIE
21-11-15
start digitaal intekenen
10-minutengesprekken
kunst8sprongetjes groep 5-6
22-11-15
HGPD-gesprekken
25-11-15
sluiting digitaal intekenen
10-minutengesprekken
8sprongnieuws 3
28-11-16
oudergroepsbezoek
14.15u-14.45u
OC
05-12-16
Sint op school
(continurooster 8.30u14.00u)
06-12-16
start van de schooldag:
9.30u + overblijf op school
Spreekuur
schoolmaatschappelijk werk
12.00u-14.00u
09-12-16
eerste rapport!
13-12-16
10-minutengesprekken
groep 1 t/m 7
15-12-16
10-minutengesprekken
groep 1 t/m 7
voorlopige
doorverw.adviesgespr.gr. 8
16-12-16
kleuters vrij dag 4
20-12-16
Spreekuur
schoolmaatschappelijk
werk 12.00u-14.00u
21-12-16
afscheid meester Bart
8.45u ontvangst op plein
ochtend: feestprogramma
receptie: 18.30u-20.00u

22-12-16

kerstviering (ochtend)
8sprongnieuws 4
13.00u-15.00u leerlingen vrij
kerstdiner 's avonds
26-12-16
t/m
Kerstvakantie
06-01-16

Nieuwe klusouder
Sinds begin dit schooljaar hebben we een
nieuwe klusouder! Piet van Rinsum, vader
van Mark en Rick, helpt ons regelmatig met
klussen, waar de leerkrachten geen tijd voor
hebben. Zodoende blijft de conditie van ons
schoolgebouw op en top!

Welkom nieuwe leerlingen
Op deze plaats in de nieuwsbrief heten we
de nieuwe leerlingen van harte welkom.
Onlangs zijn Rens en Rick begonnen op De
Achtsprong en we wensen haar een hele
leuke, leerzame en onvergetelijke tijd op De
Achtsprong!

Het jeugdparticipatiefonds
Het Jeugd participatiefonds Sport en Cultuur
is een voorziening van de gemeente GoereeOverflakkee. Vanaf 1 september kunnen
ouders en verzorgers met thuiswonende
kinderen van 0 tot 18 jaar zich aanmelden
voor een bijdrage uit het fonds. Er is een
bedrag beschikbaar van € 250,- per persoon,
per jaar. Dit bedrag mag voor maximaal €
150,- worden besteed aan contributie en
voor maximaal € 100,- aan materiaalkosten,
zoals bijvoorbeeld sportkleding of de
aanschaf van een muziekinstrument.

De komende periode komt een aantal
nieuwe kleuters nog naar De Achtsprong,
bijvoorbeeld Ivar.
Het is fijn dat Eva, Kaylee, Lieke en Ivar 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.

Klik voor meer info op deze link:
http://bit.ly/2bym3fK
en de poster onderaan deze nieuwsbrief
ECO 2.0
Al jaren doen we met veel plezier en succes
mee met ECO-schools. We scheiden ons afval
en gaan bewust om met onze energie!
Daarnaast besteden we elk jaar aandacht
aan Warme Truiendag en zorgen we een
schone omgeving.
We willen dit schooljaar ons ECO-project
een nieuwe impuls geven. Daarom zijn er
nieuwe leden gekozen en gaan we nieuwe
projecten doen! Later dit schooljaar staat er
bijvoorbeeld een project over Windenergie
op de kalender.
We kunnen niet alles doen en hebben
daarom ook wat moeten schrappen. De
schooltuintjes hebben we daarom ‘on hold’
gezet.
Al met al zijn er weer veel nieuwe ideeën.
We hebben er zin in!!!!
Snappet 3.0
De dag na onze informatieavond heeft het
team van De Achtsprong een Snappettraining
gevolgd. We gaan namelijk over op Snappet
3.0!!!
Was Snappet 1.0 ‘slechts’ verwerking van de
leerstof op de tablet, Snappet 2.0 (dat
volgen we nu!) analyseert de resultaten..
Snappet 3.0 geeft ook nog eens ‘de route
door
de
leerstof’.
Allemaal
nog
geavanceerder dus. Snappet 3.0 kent de
groep en de individuele leerling en bepaalt
wat er nodig is (gelukkig kan de leerkracht
nog heel goed kiezen voor een andere
optie!!)

Voor de leerling verandert er eigenlijk niets,
maar
de
mogelijkheden
voor
de
leerkrachten zijn legio!!!
U ziet dat de ontwikkelingen niet stilstaan.
Want: stilstaan is achteruitgang!
RKBS
De
Achtsprong
heeft
het
verkeersvignet School op Seef behaald!
Aan het begin van de verkeersdag heeft
wethouder De Jong namens de gemeente het
vignet School op Seef uitgereikt aan De
Achtsprong. De Achtsprong heeft maar liefst
het hoogst haalbare aantal punten behaald.
Dat betekent dat het duidelijk is dat
verkeerseducatie een belangrijke rol
inneemt binnen het onderwijsprogramma
van De Achtsprong.
Het was echt een feestje! Om te vieren dat
we het vignet behaald hadden, heeft ieder
kind naast een lekker hapje en drankje ook
een sleutelhanger gekregen.
Na de uitreiking was het tijd om te starten
met de verkeersdag!
Nieuwsflits van de OC
Hier een nieuwsflits van de oudercommissie.
Ieder schooljaar zetten wij ons in voor de
activiteiten op school. Daarbij moet u
denken aan Sinterklaas, Kerst, Carnaval,
Pasen etc. Deze activiteiten kosten ook geld
waarbij uw ouderbijdrage heel belangrijk is.
Daarnaast organiseren wij buiten de
standaard activiteiten, activiteiten om extra
centjes in het laatje te brengen om de
kinderen
onvergetelijke
leuke
Sinterklaaskadootjes,
kerstdiners,
paasbrunches en Koningspelen te geven
zonder dat we hoeven te letten op de
kleintjes. Kledingacties, voorjaarsmarkten,
Flessenactie etc., dat zijn de extra acties,
die we de afgelopen jaren hebben gedaan.
Voor u is het misschien niet altijd zichtbaar
wat er gebeurt met het extra geld. Soms
kunnen we wel wat extra's voor de kinderen
doen en soms spelen we een jaar gelijk, een
extra reserve op de bank is ook altijd goed.
We hebben vorig schooljaar de kinderen op
een ijsje getrakteerd met het schoolreisje.
En zo willen we voor dit jaar iets leuks voor
de kinderen op het schoolplein proberen te
realiseren.
We hopen weer op uw inbreng en
ouderbijdrage voor onze kinderen! En hopen
met deze nieuwsflits dat u beter op de
hoogte bent van alles.
Namens de Oudercommissie,
Fleur Legierse-van den IJssel
Voorzitter

Verlofaanvragen
Het is niet altijd even duidelijk op welke
grond een verlofaanvraag wordt toegekend
of juist niet.
Een verlofaanvraag loopt altijd via de
directie, die op grond van wettelijke
bepalingen het verlof wel of niet mag
toekennen.
De directie wordt vervolgens weer
gecontroleerd door de leerplichtambtenaar
i.o.v. de onderwijsinspectie.
Ter verduidelijking enkele voorbeelden:
Wanneer een leerling naar de huisarts of
naar een arts in het ziekenhuis moet, dan
wordt het verlof automatisch toegekend.
Dat geldt ook voor bezoeken aan een
orthodontist.
Behandelingen door een fysiotherapeut of
orthopedagoog
(denk
aan
dyslexiebehandeling) mogen alleen onder
schooltijd plaatsvinden als er sprake is van
medische noodzaak en wanneer een arts de
behandeling instelt.
Tandartsbezoeken zijn geen geldige reden
voor verlof en de directie moet het verlof
dan ook formeel afwijzen. In het dossier
(voor u te raadplegen via het ouderportaal)
staat dan ook: ongeoorloofd. Bij controle is
het risico voor de ouder en bij herhaald
voorkomen is school verplicht om de
leerplichtambtenaar op de hoogte te
stellen.
Communicatieplan
Op de website van onze school treft u twee
nieuwe
protocollen:
het
protocol
leerlingvervoer én het communicatieplan.
In het protocol leerlingvervoer beschrijven
we hoe we omgaan met het vervoeren van
leerlingen in geval van excursies e.d..
Ouders die chauffeuren krijgen dit
schooljaar een melding waar het protocol na
te lezen is.
In
het
kersverse
communicatieplan
beschrijven we hoe school de communicatie
met ouders vormgeeft. Welke middelen
worden ingezet met welk doel. Bijvoorbeeld
afspraken rond de app Parro en onze
fanpage van Facebook.
In totaal maar liefst op 19 manieren ;)
Waar u de protocollen kunt vinden?
Protocol leerlingvervoer:
http://www.8sprong.nl/wordpress/wpcontent/uploads/2014/03/protocolleerlingenvervoer.pdf
Communicatieplan:
http://www.8sprong.nl/wordpress/wpcontent/uploads/2014/03/Communicatiepl
an-def.pdf
N.B.: heeft u al de nieuwste versie van de
Parro-app (incl. organisatie-element)?

Nieuws van de leerlingenraad
De leerlingenraad is voor de eerste keer
dit schooljaar bij elkaar gekomen. Er was
een nieuw lid bij: Jonne. Samen met Jonne,
Mark, Roan, Monisha, Yente en meester
Marco hebben we het over vele
onderwerpen gehad zoals: de nieuwe
Engelse methode, een schooldier (gaat
helaas niet door....) , het speelgoed van de
kleuters en over de krimp van de school.
We gaan nu onderzoeken hoe de kinderen
de nieuwe methode Engels vinden.
En heb je zelf een vraag of wil je dat we
ergens over praten in de leerlingenraad?
Dan kun je dat altijd aan ons doorgeven!
Tot de volgende keer.
Groetjes, Yente

Nieuws van de MR
Op 15 september jl. hebben we de eerste
MR-vergadering van het schooljaar 20162017 gehad. Lucienne Hoogwerf, de nieuwe
directeur-bestuurder van Stichting De
Waarden, heeft zich voorgesteld aan de MRleden en heeft verteld over haar plannen
voor De Waarden. Ze gaat vooral voor
kwalitatief goed onderwijs voor elk kind!
Alle ouders hebben vorig jaar deel kunnen
nemen aan de ouderenquête, waar de
communicatie-app Parro de aanzet voor is
geweest.
Naar aanleiding van deze enquête heeft de
directie een communicatieplan opgesteld.
Dit plan omvat naast de Parro-app, alle
communicatievormen tussen school en de
ouders. Er staat duidelijk in beschreven
welke gesprekken er in een schooljaar
plaatsvinden en wat het doel is van de
verschillende manieren van communiceren.

Wij hebben, als MR, gevraagd of er rekening
gehouden kan worden met de tijden waarop
gesprekken plaatsvinden, zodat het ook voor
werkende ouders haalbaar is om bij
gesprekken aanwezig te zijn.
De volgende MR-vergadering is donderdag 27
oktober a.s..
Heeft u vragen, suggesties of andere
belangrijke informatie, dan kunt u terecht
bij Lisette IJpelaar, Maaike Stadhouders of
Martine Streefkerk (oudergeleding van de
MR).
Meester Bart met pensioen.
Vanaf 1 januari gaat meester Bart genieten
van zijn welverdiende pensioen!
En dat kan natuurlijk niet zonder afscheid.
Het afscheidsfeest is gepland op woensdag
20 december. Het ochtendprogramma
bestaat uit een feestprogramma met de
kinderen (bij het ontvangst om 8.45u is wel
iedereen uitgenodigd) en ’s avonds (18.30u20.00u) is de afscheidsreceptie op school.
Nadere informatie volgt nog!
De krimp
Een landelijk verschijnsel waar het
onderwijs al een paar jaar mee te kampen
heeft is krimp: het aantal kinderen is
drastisch afgenomen. Om het precies te
zeggen: het aantal geboorten zit al jaren op
een dieptepunt. Dorpen vergrijzen en het
aantal leerlingen zien we al een aantal jaren
langzaamaan afnemen. Tot nu toe hebben
we als team dit intern kunnen opvangen.
Door af te zien van de mogelijkheid om
onder werktijd, maar buiten de klas,
werkzaamheden uit te voeren (dus helemaal
in eigen tijd) hebben we een aantal jaren
kunnen uitstellen dat we combinatiegroepen
van 3 leerjaren moesten samenstellen.
Maar nu we op één jaar tijd maar liefst 11
leerlingen zijn gedaald door het afscheid van
een grote groep 8, ontkomen we er niet aan
hier op in te spelen.
Nu hebben we geluk dat we in ons onderwijs
combinatiegroepen juist als positieve kracht
inzetten én we al een aantal jaren adaptief
onderwijs geven met behulp van de tablet.
Komende periode gaan we, zodra we de
juiste gegevens hebben, diverse scenario’s
uitwerken en kijken op andere scholen, die
al werken met deze scenario’s.
En dan kiezen we, in overleg met de MR,
voor een bepaalde opzet.
Aan het eind van het schooljaar zullen we op
een ouderavond onze keuze toelichten.
Inzet is dat we de huidige kwaliteit van ons
onderwijs kunnen blijven garanderen!!!!

Afscheid Marja Jochems
Onlangs hebben we afscheid genomen van
Marja Jochems, die samen met José Troost
jarenlang met veel toewijding het interieur
van onze school heeft verzorgd. Ze heeft
besloten meer tijd aan andere dingen te
willen gaan besteden en dat respecteren we
natuurlijk. Marja, via deze weg bedanken we
je nogmaals!
In de persoon van Nel Streefkerk hebben we
een goede vervangster.
Schoolgruiten 2016-2017
Dit schooljaar zijn we weer ingeloot voor het
EUSchoolfruitprogramma.
Door
EU-Schoolfruit
leren
kinderen
spelenderwijs om verschillende soorten
groenten en fruit te eten. Dat is niet alleen
gezond, maar ook gezellig!
Kinderen die genoeg groenten en fruit eten
en elke dag actief bewegen zitten lekkerder
in hun vel, krijgen minder snel griep, zijn
minder snel verkouden, voelen zich fitter,
beleven meer plezier aan sport en spel en
leren makkelijker.
Kern van het EU-Schoolfruitprogramma is
het gezamenlijk eten van groenten en fruit
in de klas: het ‘gruiten’.
De kinderen krijgen, gedurende 20 weken,
per week 3 porties groente of fruit uitgereikt
om gezamenlijk in de klas op te eten.
De school start hiermee in de week van 7
november en dit loopt door t\m de week van
10 april 2017.
Dit fruit is gratis en extra naast het fruit dat
de kinderen zelf al meebrengen.
Voor de duidelijkheid: het meebrengen van
eigen fruit blijft dus gewoon doorgaan!
Aanpassing afspraken m.b.t. fietsenhok
De huidige afspraken over het gebruik van
het fietsenhok dateren nog uit ons roemrijke
verleden dat onze school ruim 75-100
leerlingen telde.
Nu ons leerlingaantal is gehalveerd is het
tijd geworden om de afspraak met
betrekking tot het fietsenhok aan te passen:
Met ingang van de week n de herfstvakantie
mogen de kinderen van buiten Achthuizen
én de kinderen van groep 1 t/m 4 hun fietsen
in het fietsenhok op het plein zetten.
De overige leerlingen zetten hun fietsen
achter de school, maar ook daar krijgt
iedere groep een eigen plaats. Leerlingen
van groep 5 en 6 zetten hun fiets aan ‘de
struikkant’ (waarbij groep 5 het dichtst bij
het schoolplein) en de leerlingen van groep
7 en 8 zetten hun fiets aan de muurkant
(waarbij groep 7 direct tegen de
schoolpleinkant hun fietsen plaatsen en
groep 8 bij het raam.

Ook zullen we de stepjes voortaan NAAST
het fietsenhok laten parkeren (dus niet meer
bij de deur).
Aan de kinderen het verzoek om de fietsen
netjes, aaneengesloten en met het stuur
naar de rand gericht te plaatsen.
Aan de ouders het vriendelijke doch
dringende verzoek om ervoor te zorgen dat
er een goede standaard op de fiets zit. Dat
voorkomt schade en het plaatsen van een
fiets op het schoolplein is nog altijd een
eigen keuze en voor eigen risico.

