Jaargang 14, uitgave 5 schoolweek 24
16-03-17
Beste
kinderen,
verzorgers,

ouders/
17-03-17

Hierbij ontvangt u weer een nieuwe
nieuwsbrief. Een korte versie deze
keer.
De nieuwsbrief komt uit voor de
voorjaarsvakantie. We hopen dat
iedereen een heerlijke vakantie
heeft en lekker kan uitrusten om
vervolgens weer met frisse moed
aan de volgende periode te
beginnnen.
Namens het team,
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Welkom nieuwe leerlingen
Op deze plaats in de nieuwsbrief heten we
de nieuwe leerlingen van harte welkom.
De afgelopen tijd zijn Lieke, Eva, Kaylee en
Ivar in groep 1-2 begonnen en wij wensen
hun een hele fijne en onvergetelijke tijd op
De Achtsprong toe!
Op De Achtsprong is echter nog plaats
voor veel meer kinderen!

De komst van een nieuwe pastor bleek een
goed aanknopingspunt om dit voornemen in
de praktijk te brengen en na een paar
verkennende (kennismakings)gesprekken
hebben we nu een start gemaakt met een
klein activiteitenplan. Zo is het de
bedoeling dat er enkele verdiepingslessen
gegeven worden en er staan een paar leuke
activiteiten op de planning,

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..

In onderstaand stukje maakt de pastor
graag kennis met u.

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.
Contact met de parochie
We hebben het voornemen om de
contacten met de parochie te intensiveren.
Dat maakt het makkelijker om onze
identiteit uit te dragen. We merken
namelijk dat een aantal ouders dat
belangrijk vinden en als Katholieke school
is dat dan ook een taak van ons.

Even voorstellen................
Mijn
naam
is
Lizzy
Beenhakker en ik ben sinds 1
april 2016 fulltime als
pastor werkzaam in het
team van de parochie De
Heilige Familie op Goeree Overflakkee en
in de Hoeksche Waard. Ik heb twee
kinderen; Sander (24) woont in Amsterdam
en heeft bijna zijn studie geneeskunde
afgerond aan de VU. De jongste, Maartje
(21), is derdejaars voeding en diëtetiek aan
de HVA en studeert op dit moment een half
jaar aan de Universiteit van Kopenhagen
waar zij nu ook woont. Ik ben getrouwd met
Rob die ook twee kinderen heeft. Janna
(24) is bijna afgestudeerd aan de Erasmus,
waar zij de studie Health Management
volgt en zij werkt inmiddels in haar
vakgebied in Bergen Op Zoom. De jongste
van Rob, Linze (21), is klaar met zijn MBO
opleiding engineering en is op zoek naar
werk.
Onze grote hobby is zeilen. Wij hebben
zelf een boot, maar wij zeilen ook met
enige regelmaat op het IJsselmeer of op
de Wadden als (wedstrijd)bemanning op
een prachtige oude Klipper. In februari en
maart 2016 hebben wij tijdens onze
gezamelijke sabbatical een oceaanzeilreis
gemaakt op een dwarsgetuigd zeilschip van
Kaap Verdië via de Azoren terug naar Den
Helder.
Ik ben niet altijd als pastor werkzaam
geweest. Van oorsprong kom ik uit de
zakelijke dienstverlening (AKZO, McKinsey
& Co en Van Doorne Advocaten) tot ik in
1996 de mogelijkheid kreeg om een
recreatiebedrijf over te nemen. In die
periode ben ik ook parttime theologie gaan
studeren aan de Universiteit van Tilburg.
Dit is mijn tweede benoeming als pastor in

een parochie. Ik heb zes jaar geleden een
functie aanvaard als pastor in de federatie
Driestromenland (Gorinchem e.o., Leerdam,
Everdingen en Vianen). Mijn werkvelden
waren daar, net als hier catechese,
diaconie en waar nodig liturgie of
uitvaarten.
Ik heb veel ervaring opgedaan met
lesgeven op scholen, aangezien ik zowel in
Everdingen als in Hagestein wekelijks zelf
de godsdienstlessen verzorgde in de
boven- en onderbouw. Op de andere
scholen kwam ik een keer of vier tot zes
per jaar. Daarnaast organiseerde ik alle
schoolvieringen aan het begin van het
schooljaar en uiteraard de vieringen met
Pasen en Kerst.
Ik kijk er naar uit om ook bij jullie op
school af en toe de lessen te kunnen
verzorgen!
Trendanalyse
Twee maal per bekijken we de opbrengsten
van ons onderwijs. Hoe hebben de kinderen
het gedaan met de cito-toetsen. We
interpreteren dan de resultaten (is het
voldoende of onvoldoende) van een leerjaar
(bijvoorbeeld rekenen groep 5). Die groep
vergelijken we ook met de groep 5 van het
vorige schooljaar en we bepalen of de
groep vooruit te gegaan. Want geen groei
is achteruitgang. Zo doen we dat met alle
leerjaren voor rekenen, spelling, lezen en
begrijpend lezen.
Als we weten hoe iedere groep er op ieder
vakgebied voorstaat, dan gaan we
(leerkrachten, interne begeleiding én
directie) de mogelijke oorzaken bespreken.
Waardoor is de groep wel/niet gegroeid?
Ligt dat aan het lesgeven, de leerkracht, de
methode of de kinderen?
En wat moet er veranderd worden of juist
niet?
We spreken tegenwoordig van een “préSnappetperiode” en een “Snappetperiode”.
De groepen staan er nu namelijk heel goed
voor. Sommige vakgebieden zelfs heel
goed!!!

Hoe is nu de stand van zaken per
vakgebied?
AVI: alle groepen ruim voldoende. We
merken wel dat kinderen lager scoren met
langere teksten lezen. We moeten dus
meer (hardop) gaan lezen…..
DMT: resultaat goed! Estafette (de
methode) via Snappet lijkt goed aan te
slaan. We maken ook veel leesuren.
Spelling: in alle groepen voldoende tot goed
(variatie). Groep 7 zelfs een topscore! We
hebben ook nog nooit een groep 7 gehad die
zo goed is in werkwoordsspelling!!!!
Begrijpend lezen: in groep 6 en 7 is dit een
aandachtspunt. Omdat we heel goed bezig
zijn met Grip op Lezen, Blits en omdat de
leerkracht hier heel intensief aan werken,
kan dat niet de oorzaak zijn. We gaan
daarom werken met NieuwsbegripXL om
deze groepen daar beter mee te kunnen
ondersteunen.
Rekenen: alle groepen scoren hier goed op.
Al met al dus een heel positief beeld en we
zijn dus duidelijk op de goede weg.
Dit betekent overigens niet dat leerlingen
niet op individueel laag/lager kunnen
scoren. Maar dat is geen enkel probleem,
zolang we er maar uithalen wat er in zit.
Leerlingen mogen natuurlijk ook hun
zwakkere kanten hebben. We kunnen niet
overal goed in zijn ;)
Nieuwsbrief wel/nieuwsbrief niet?
Binnenkort willen graag een peiling doen. Is
een nieuwsbrief in de huidige vorm nog
nodig in deze tijd, waarin berichtjes met
Parro verstuurd worden, een website
bezocht kan worden, de kalender ook in
Parro staat?
Graag lezen we uw mening in de poll, die we
via parro uit zullen doen.
Let op: dit is in de aanwezigheidsvorm
(echte peilingen kunnen we nog niet doen).
Wel aanwezig: u waardeert de nieuwsbrief
in de huidige vorm
Niet aanwezig: u ziet meer in alle andere
mogelijke communicatiemiddelen als Parro
ed..
Misschien: geen mening.

