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Nu we midden in de donkere dagen
zijn, ontvangt u deze nieuwsbrief
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weetjes.
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Belangrijke data
05-12-16
Sint op school
(continurooster 8.30u14.00u hele school)
06-12-16
start van de schooldag:
9.30u
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
doorverwijsadviesgesprekken gr. 8
16-12-16
Kleuters vrij dag 4
19-12-16
LAATSTE LESDAG
MSTR BART IN GR. 7-8
20-12-16
Spreekuur
schoolmaatschappelijk
werk 12.00u-14.00u
21-12-16
AFSCHEID MEESTER
BART
22-12-16
Kerstviering (ochtend)
8sprongnieuws 4
13.00u-15.00u leerlingen
vrij
Kerstdiner 's avonds
23-12-16
26-12-16
t/m
kerstvakantie
07-01-17
09-01-17
Kunst8sprongetjes groep
7-8
Luizencontrole
Nieuwjaarsborrel met de
kinderen
OC

12-01-17
13-01-17

14-01-17
16-01-17
17-01-17

20-01-17
23-01-17
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31-1-17

03-02-17
06-02-17
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13-02-17

14-02-17

17-02-17
20-02-17
21-02-17

22-02-17
23-02-17
24-02-17
27-02-17
t/m
03-03-17

MR 19.00u
Kleuters vrij dag 5
Juf Simone jarig
Nel Streefkerk jarig
Juf Loes Heintjes en
Meester Marco jarig
Centrale Kanjerafspraak:
We vertrouwen elkaar!
Juf Anita jarig
Leerlingraad
Spreekuur
schoolmaatschappelijk
werk 12.00u-14.00u
De Achtsprong 25 jaar!
Centrale Kanjerafspraak:
We helpen elkaar!
Kleuters vrij dag 6
Centrale kanjerafspraak:
We werken samen!
Spreekuur
schoolmaatschappelijk
werk 12.00u-14.00u
Kleuters vrij dag 7
Centrale Kanjerafspraak:
We hebben plezier!
Kunst8sprongetjes groep
1-2
HGPD-gesprekken
Kleuters vrij dag 8
centrale Kanjerafspraak:
We doen mee!
OC
Spreekuur
schoolmaatschappelijk
werk 12.00u-14.00u
Warme Truiendag
Centrale Kanjerafspraak: 1
t/m 3
Open spreekuur
schoolmaatschappelijk
werk (13.00u-15.00u)
Oudergroepsbezoek 2
11.15u-11.45u
STUDIEDAG
Carnaval
8sprongnieuws 5
voorjaarsvakantie

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

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.
De lesvrije ochtenden groep 1-2
Al jaren zijn de kinderen van groep 1-2 op
14 ochtenden per schooljaar vrij. Van
oudsher is dit gebaseerd op het minimum
aantal onderwijsuren, die leerlingen
wettelijk moeten draaien. De Achtsprong
voldoet daarmee aan de wettelijke eisen,
maar ‘het houdt niet over’. Leerkrachten
krijgen met moeite het lesrooster rond.
Omdat er veel extra aandacht aan taal en
woordenschat besteed moet worden is het
een heel gepuzzel voor de leerkrachten
om dat voor elkaar te krijgen.

Ook is het goed om in de onderbouw
ruimte te creëren en ervoor te zorgen dat
kinderen goed voorbereid worden op onze
moderne maatschappij, waar bijvoorbeeld
Engels en techniek een grote rol spelen.
Dat alles zorgt ervoor dat de lesvrije
ochtenden van vroeger niet meer passen in
het moderne onderwijs. We willen
kinderen, zeker jonge kinderen, toch ook
voldoende mogelijkheden geven om te
spelen met elkaar? Daar leren ze namelijk
ongelooflijk veel van. En dat dreigt met
door de inrichting van modern onderwijs in
het gedrang te komen door de
beschikbare tijd.
Daarom passen we op dit gebied het
schoolbeleid m.i.v. schooljaar 2017-2018,
aan. Dit hebben we gedaan in goed overleg
met de MR. De lesvrije ochtenden komen
te vervallen en alle leerlingen van groep 1
t/m 4 gaan dus alle vrijdagochtenden naar
school, ingaande schooljaar 2017-2018.
Praktisch gezien zullen veel ouders blij
zijn
niet
meer
de
onregelmatige
vrijdagochtenden vrij te hoeven vragen op
het werk en beide kinderen van een gezin
zullen tegelijk op school zijn. Aan de
andere kant zal het even wennen zijn,
want soms is het ook fijn alleen even met
het jongste kind tijd door te kunnen
brengen. Maar dat is, we spreken uit
ervaring, gewoon even wennen.
Uiteindelijk wordt het onderwijs voor
onze kinderen er beter van en dat laatste
willen we toch allemaal!
Pauzehap 3.0
Op verzoek van de MR bekijkt de
projectgroep Voeding en Beweging op dit
moment de huidige afspraken m.b.t de
pauzehap. De bedoeling is om binnenkort
een
up-to-date
pauzehapbeleid
te
presenteren, die helemaal voldoet aan de
nieuwste
richtlijnen
van
Het
Voedingscentrum en past binnen het
voedingsbeleid van school. Doel is om het
vignet Gezonde School te behalen. Om dit
vignet te behalen moet er nog wel veel
gedaan worden, maar we zijn op de goede
weg.

Zodra er aanpassingen plaatsvinden wordt
u uiteraard direct op de hoogte gebracht
middels deze nieuwsbrief en Parro.

Litter Less: knutselen met afval
Dit jaar zijn we begonnen met een nieuw
ECO team: Nick, Roan, Jeslyn, Angelina,
Naomi en Isaura.
We doen geen tuintjes meer, maar
allemaal projecten.
Projecten van dit jaar zijn: omgaan met
afval (knutselmiddag voor alle groepen op
1 december a.s.), de touchtable over
windenergie, toneelstuk over bloembakken
en warme truiendag.
Het ECO-team is een leuke groep en we
hebben veel zin in de projecten.
Groeten Nick, Roan, Jeslyn en juf Simone
Nieuws van de MR
Op 27 oktober is er weer een MRvergadering geweest. De ouders uit de MR
hadden vragen over de toekomst van de
school i.v.m. de al eerder aangegeven
krimp
van
het
leerlingenaantal.
Afgesproken is dat dit een vast
agendapunt wordt voor de vergadering.
Het vakantierooster is vastgesteld.
Daarnaast is de urenverantwoording en de
optie om de vrije ochtenden van de
kleuters af te schaffen besproken (zie
eerder in deze nieuwsbrief). Ook het
zorgplan is aan de orde gekomen. Hierin
staat beschreven wat een zorgleerling is,
welke zorgstructuur er is en wie welke
functies en taken hebben en hoe alles
wordt vastgelegd.
De ouders van de MR hebben ook gevraagd
het pauzehapbeleid aan te passen aan de
huidige richtlijnen en meer eigenaarschap
voor het maken van een bewuste gezonde
keuze bij de ouders neer te leggen. De
ouders staan achter het beleid van de
school om kinderen bewust te maken van
gezonde voeding en beweging.
De volgende vergadering is 12 januari
2017. Heeft u vragen, suggesties of
andere belangrijke informatie, dan kunt u
terecht bij Lisette IJpelaar, Maaike
Stadhouders of Martine Streefkerk
(oudergeleding van de MR).

Opbrengsten van acties
De afgelopen maanden hebben er twee
grotere acties gelopen. De OC heeft
kruukplaetjes verkocht en de opbrengt is
maar liefst €434,50!!!
Ook heeft iedereen kleine kapotte
elektrische
huishoudelijke
apparaten
ingeleverd (Wecycle) en daarmee hebben
de leerlingen een prachtig boekenpakket
uit mogen zoeken!.
Tot slot de kledingactie: er is ruim 1000
kilo opgehaald, waar een opbrengst van
ruim 300 euro voor staat. Ook dat wordt
weer aan leuke activiteiten voor de
kinderen besteed.
In deze moderne tijd waarbij we de
kinderen willen en moeten voorbereiden op
een digitaal tijdsperk en alle 21ste eeuwse
vaardigheden willen meegeven zijn tablets
niet meer weg te denken uit ons
onderwijs.
We hebben al Snappet-tablets, maar dat
is alleen voor Snappet. Daarom gaan we
overstappen op Chromebooks (4 t/m 8) en
iPads (groep 1-2-3).
De Stichting investeert volgend jaar flink
hierin door ruim 20 chromebooks voor De
Achtsprong aan te schaffen. Maar
eigenlijk hebben we er ruim 40 nodig!!!! En
een chromebook kost bijna 300 euro. Voor
de snelle rekenaars onder ons: we hebben
dus een heel bedrag nodig!! Later dit
schooljaar zullen we daarom vast en zeker
nog leuke acties gaan doen om geld in te
zamelen voor dit doel.
Cadeau van de overblijfcommissie
De overblijfcommissie heeft besloten de
kinderen van school een prachtig cadeau
te geven (waarmee overblijven nog leuker
wordt!): een pleinplakkerspel “Bowlen”.
Het is een reuzegroot bowlingspel.
Het spel wordt in het voorjaar
professioneel
aangebracht
op
het
schoolplein.
Namens de kinderen alvast: bedankt
overblijfmoeders!

Oproepjes
*We sparen: eierdozen, wc-rollen, kranten
en voor handvaardigheid geschikte
tijdschriften.
*U kunt nog altijd lege batterijen
inleveren op school.
Vakantieregeling 2017-2018
(volgend schooljaar)
Ieder jaar wordt het vakantierooster
voor het volgende schooljaar vastgesteld.
De Achtsprong gaat uit van het principe
dat we het vakantierooster van het VO op
het eiland volgen en de MR heeft een
positief advies uitgebracht. Daarmee is
het volgende vakantierooster, zoals het
ook op de website van school terug te
vinden is, definitief vastgesteld.
Belangrijk: Koningsdag is een nationale
feestdag in schooljaar 2017-2018. Dat
betekent een extra ingeroosterde vrije
dag. Daarentegen valt de Hemelvaartsdag
binnen de meivakantie.

Buiten deze vakantieregeling is er
voldoende ruimte om enkele studiedagen
te plannen. Deze data staan in de
ouderkalender.
Ter info: hoverboards en veiligheid
Een hoverboard is een soort elektronisch
skateboard en hip onder jongeren.
Gebruik op wegen en stoepen in Nederland
is echter verboden. Overtreders kunnen
rekenen op een boete van 180 euro.
Een groter risico dan de boete ontstaat
wanneer je schade aanricht aan anderen
of aan andermans voertuig (auto,
brommer, fiets).

Je bent namelijk niet verzekerd als je
met je hoverboard de openbare weg op
gaat (je bent dan namelijk in overtreding)
en bent dus volledig aansprakelijk voor
schade die je eventueel aanricht.
Aanpassing aanwezigheid directie en IB
Zoals inmiddels algemeen bekend is zal ik,
Marco van Bers, per 1-1-17 als
meerschoolse directeur verbonden zijn
aan De Achtsprong.
Om mijn werkweek te verdelen over De
Achtsprong en Het Bastion zal ik in ieder
geval op maandag en donderdag op De
Achtsprong aanwezig zijn (voor zover
geen externe afspraken gepland staan).
De overige tijd zal ik buiten een vaste dag
op Het Bastion, flexibel invullen. Ofwel:
daar waar nodig is, zal ik aanwezig zijn
voor zover de agenda het toelaat
uiteraard.
Op grond van de reglementen van
Stichting De Waarden zal dat uiteindelijk,
na een overgangsperiode, moeten uitkomen
op 2 dagen per week op De Achtsprong en
3 dagen op het Bastion.
Ook de dag waarop juf Francien aanwezig
is op De Achtsprong zal hierdoor
veranderen. Zij zal voortaan (vanaf 1-1-17)
aanwezig zijn op maandag, maar gaat naar
het IB-netwerk op dinsdag en is af en toe
aanwezig op donderdagmiddag.
We zullen op deze manier zorgen voor een
flexibele invulling van onze taken. En dat
geeft eigenlijk ook juist meer ruimte en
mogelijkheden.

