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Beste
kinderen,
verzorgers,

ouders/

We
hebben
een
mooie
decembermaand achter de rug.
Sinterklaas is weer terug naar
Spanje, Kerstmis op school is
achter de rug, maar thuis gaan we
de feestdagen doorbrengen met de
mensen die we graag om ons heen
hebben.
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Het team van De Achtsprong wenst
u hele fijne Kerstdagen en alvast
een heel gelukkig nieuwjaar!
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Nieuwjaarsborrel met de
kinderen
OC
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 8.30u-10.30u
De Achtsprong 30 jaar!
Centrale Kanjerafspraak:
We helpen elkaar!
Kleuters vrij dag 6
Centrale kanjerafspraak:
We werken samen!
Spreekuur
schoolmaatschappelijk
werk 8.30u-10.30u
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 8.30u-10.30u
Warme Truiendag
Centrale Kanjerafspraak: 1
t/m 3
Oudergroepsbezoek 2
11.15u-11.45u
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STUDIEDAG
Carnaval
8sprongnieuws 5

Dit geldt natuurlijk ook voor kinderen uit
uw omgeving, die graag naar De Achtsprong
willen komen.

Voorjaarsvakantie

Ter info: groepsbezetting groep 5-6
Vanaf 1 januari heeft De Achtsprong een
meerschoolse directeur die 2 dagen per
week aanwezig is. Daarmee is er
formatieruimte beschikbaar gekomen. We
benutten deze ruimte om juf Linda als
fulltime leerkracht groep 5-6 te laten
draaien. Juf Sanne gaat haar taak invullen
door o.a. Remedial teaching te geven,
leerkrachten te ondersteunen bij haar
specialisatie als gedragsdeskundige en
rekencoördinatie, wat zaken op beleid uit
te werken en de voorbereiding om van 4
naar 3 groepen te veranderen op te pakken.
Zo af en toe zult u ook merken dat ze een
ondersteuning in de groep van uw kind
geeft (‘meer handen in de klas’). Deze
ruimte is beschikbaar tot aan de
zomervakantie.

Welkom nieuwe leerlingen
Op deze plaats in de nieuwsbrief heten we
de nieuwe leerlingen van harte welkom. De
afgelopen 2 maanden zijn er echter geen
nieuwe
leerlingen
de
kleutergroep
ingestroomd.
De komende periode komt wel een aantal
nieuwe kleuters nog naar De Achtsprong,
bijvoorbeeld Eva, Kaylee, Lieke en 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.

Schoolmaatschappelijk werk
Een andere aanpassing aan de kalender
t.g.v. het feit dat de directie en de interne
begeleiding minder cq op een andere dag
aanwezig is op De Achtsprong (voortaan op
maandag) is de aanwezigheid van de
schoolmaatschappelijk werkster mevr.
Angela Tanis.
Zij is voortaan op donderdag op de oneven
weken aanwezig van 8.30u tot 10.30u.
De eerste donderdag is 19 januari, daarna:
02-02-2017
16-02-2017
16-03-2017
30-03-2017
13-04-2017
11-05-2017
08-06-2017
22-06-2017
06-07-2017

ECO Knutselmiddag
Op donderdag 1 december hebben wij op
school een knutselmiddag georganiseerd
waarbij de kinderen alleen met (schoon)
afval mochten knutselen.

Het doel van deze middag was dat kinderen
zouden ervaren dat je met afval nog leuke
dingen kunt doen, en dus niet alles gelijk
hoeft weg te gooien.
Het was een gezellige middag waarbij alle
kinderen van de school op de gang aan het
knutselen waren in zelfgekozen groepjes
van 3 of 4 leerlingen.
Er zijn deze middag mooie dingen
geknutseld. Zo waren er bijvoorbeeld: een
robot, een boomhut, een stoomboot, een
grote bloem, en nog veel meer mooie
knutsels.
Het was een geslaagde middag!
Brengen en halen van de kinderen
De meeste kinderen komen te voet of met
de fiets naar school. En als de kinderen met
de auto komen, dan is de afspraak dat de
kinderen op de parkeerplaats van Fios
worden afgezet. Zo kunnen we de
Kloosterstraat autovrij houden. Dank u
voor uw medewerking.
Afscheid meester Bart
Inmiddels heeft meester Bart van Wezel
afscheid genomen van De Achtsprong en
wij van hem.
Ruim 44 jaar heeft hij gewerkt op onze
school. Kinderen kwamen en kinderen
gingen. Veel ouders hebben hun eigen
kinderen ook weer bij meester Bart in de
klas gehad.
De laatste jaren was hij actief als invaller
bij ons op school. Soms een enkele dag,
soms een hele periode. Dan weer groep 78, dan weer groep 5-6 of 3-4 en zelf 1-2
behoorde tot de mogelijkheden. Dat
getuigt van enorme flexibiliteit,
Het was dan ook een feestdag voor hem
afgelopen woensdag. Meester Bart heeft
genoten!!!
We bedanken hem als team op deze plek
nogmaals voor de prettige, jarenlange
samenwerking en voor zijn tomeloze inzet
voor de kinderen en de school.
Tot slot wensen we Bart nog een hele fijne
tijd met zijn vrouw, kinderen en
kleinkinderen.
De invalproblematiek
U heeft het vast wel meegekregen vanuit
de media: er zijn geen invallers meer, die
zieke leerkrachten kunnen vervangen met
alle gevolgen van dien!!! Hoe komt dat?

Er zijn toch genoeg PABO-studenten die
afstuderen?
De grootste oorzaak is de Wet Werk en
Zekerheid. In het kort gezegd betekent
deze wet dat een werkgever slechts 3x een
tijdelijk contract mag aanbieden en
vervolgens verplicht is een vast contract
moet aanbieden.
De bedoeling is dat bescherming geboden
wordt, omdat het zodoende onmogelijk is
om mensen onbeperkt te laten invallen.
Op zich een heel goed streven. Echter, in
het onderwijs is dit funest gebleken. Een
dagje invallen is namelijk al een tijdelijk
contract.
Ook invallen bij een andere werkgever
hoort in het rijtje van drie thuis. Dus een
werkgever zal ook alleen invallers inzetten
uit een zgn. vervangerspool.
Dat betekende dat er in een mum van tijd
geen invallers meer beschikbaar waren.
Gelukkig hebben wij ziekte en verlof altijd
intern kunnen opvangen, maar met een
steeds kleiner wordend team en een MT,
wat minder aanwezig is, zal dit in de zeer
nabije toekomst heel lastig zijn.
Nu er een griepgolf verwacht wordt, heeft
de politiek de Wet Werk en Zekerheid
voor de komende 3 maanden tijdelijk
buiten werking gesteld en men hoopt dat de
invallers er nu spontaan wel zijn.
Echter, deze mensen hebben ander werk
gevonden in veel gevallen, vaak buiten het
onderwijs. Wij verwachten er dus geen
wonderen van.
Wat betekent dat voor De Achtsprong
We zullen ons best blijven doen om geen
klassen naar huis te sturen. In eerste
instantie zullen we intern proberen de
situatie op te vangen, bijvoorbeeld door
duo-collega’s in te zetten. Of we kunnen
een klas in een enkel geval verdelen over
andere groepen.
Lukt dat niet, dan gaan we een poging wagen
een invaller te zoeken. Als we die niet
vinden, kunnen we kijken of een MT-lid
beschikbaar is om de klas te draaien.
U kunt van ons aannemen dat we alles zullen
doen om te voorkomen dat we een klas naar
huis sturen. Echter, we kunnen niet meer
de garantie geven dat het absoluut niet
gebeurt! Dat is ook een duidelijke
boodschap aan de politiek, die de
hoofdoorzaak is van dit probleem.

Wanneer we onverhoopt toch een klas naar
huis moeten sturen, dan zullen we dit ook
melden op een speciale website voor dit
soort meldingen.
De Achtsprong bestaat…..????????/
Lange tijd is er onduidelijkheid over
hoelang De Achtsprong nu bestaat.
Na enig speurwerk blijkt onze school in
januari 30 jaar te bestaan.
Kerstmis op De Achtsprong 2016
We kijken terug op een zeer geslaagd
kerstdiner op school. ’s Ochtends hebben
we in de hal het kerstverhaal beleefd en
kerstliedjes gezongen. Heel sfeervol!!!
’s Avonds hebben de kinderen heerlijk
kunnen genieten van alle hapjes in de klas,
waar iedereen zijn best op had gedaan. Alle
ouders waren op dat moment in de hal, waar
de oudercommissie iedereen voorzag van
erwtensoep, broodjes worst, glühwein en
andere warme drankjes.
Tot slot hebben de leerling een muzikaal
optreden op het plein verzorgd.
Iedereen (aanwezigen, de oudercommissie,
het team en de sponsoren Landwinkel ’t
Zand, AH Oude Tonge, Agrimarkt
Middelharnis én de Plus Slingerland) heel
erg bedankt om dit onvergetelijk te maken!

Namens het team van
RKBS De Achtsprong!!

