Nieuwsbrief 7 september 2018

WSKODe Achtsprong is weer begonnen! We gaan er een leerzaam, leuk,
sportief, gezond jaar van maken met zijn allen!
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Even voorstellen…

Mijn naam is Linda Zwaartman en ik ben vanuit het Sociaal Kernteam Westland (SKT) de
Schoolcontactpersoon voor de Achtsprong.
Als schoolcontactpersoon kunt u bij mij vrijblijvend terecht met kleine en grote vragen over
het opvoeden en opgroeien van uw kind. Ik kan met u meedenken naar een oplossing van
uw vraag of probleem en hierin adviseren. Dat kan bijvoorbeeld gaan over moeilijk samen
spelen, driftbuien, negatief gedrag, teruggetrokken gedrag enzovoorts. Indien wenselijk en
met u als ouders besproken, sluit ik aan bij het School Ondersteuning Team (SOT) waarbij ik
mee kan denken. Heeft u vragen aan mij, dan kunt u via de intern begeleider Simone
Berendse met mij in contact komen.
Wanneer u graag meer hulp of ondersteuning voor uw kind en/of gezin wilt, kunt u zich ook
via een schoolaanmeldformulier aanmelden bij het SKT via de intern begeleider Simone
Berendse. Of u kunt er voor kiezen om direct zelf aan te melden bij de Bureaudienst van het
SKT op telefoonnummer 140174. Mijn collega’s staan u dan te woord. Zodra de aanmelding
rond is, krijgt u een zorgregisseur toegewezen (rekening houdend met een eventuele
wachttijd) die met u de hulpvragen gaat inventariseren en samen met u op zoek gaat naar
een passende oplossing of hulp.

Mededelingen
HOERA Juf Sandra 50 jaar!

Inloopkwartiertje groep 1 tot en met 3
Ook dit jaar kunnen jullie als ouders weer bij de groepen 1 tot en met 3 kijken in de klassen
tijdens de inloopkwartiertjes. Wij hebben er voor gekozen om deze kwartiertjes op
woensdag voor de groepen 1-2 ongeveer om de twee weken te doen. Bij de groepen 3 vindt
dit één keer per maand plaats. Kijk goed in de jaarplanning voor de precieze woensdagen.
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Naschoolse activiteiten
Het is weer zover! Vanaf woensdag 5 september is er de mogelijkheid je in te schrijven voor
de naschoolse activiteiten. Het nieuwe activiteitenaanbod
zal in de week van 1 oktober van start gaan. De afgelopen
periode was het een succes met taekwon-do, circus,
gitaarles en relaxworkshop… De komende periode is er
ook weer veel leuks te doen! Sommige workshops gaan
weer door, maar er zijn weer nieuwe activiteiten zoals
typles, bootcamp, dansen en meer! Inschrijven kan op de
site: https://activiteiten.delangekeizer.nl/

Typeles voor groep 6, 7 en 8
Dit jaar wordt er weer een typecursus aangeboden door typetuin voor de kinderen uit groep
6, 7 en 8. We zien dat de kinderen hier heel veel baat bij hebben, dus wij raden het sterk
aan.
De typecursus wordt dit jaar aangeboden via de activiteiten van De Lange Keizer, zoals
hierboven is beschreven. Wilt uw kind een typecursus volgen, meldt hem/haar dan aan via
de link: https://activiteiten.delangekeizer.nl/
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Kinderatelier met schilder- en tekenlessen

Infoavond
Dinsdag 18 september en donderdag 20 september vinden de informatieavonden plaats. Op
dinsdag zal de informatieavond zijn voor de groepen 1 t/m 5 op de Sportlaan en op
donderdag zal de avond zijn voor de groepen 6 t/m 8 op het Achterlaantje. Beide avonden
starten om 19.00 uur.
Op de avond zelf zal de groepsleerkracht(en) in de groep iets vertellen over de belangrijke
dingen van de groep. Daarnaast zijn er op de avond zelf ook verschillende workshops over de
ontwikkelingen binnen de school. In de aula staan verschillende standjes, waar u vragen kunt
stellen over o.a. zorg en de schoolapp. U ontvangt volgende week een uitnodiging met de
precieze tijden van de workshops en de informatiemomenten van de groepsleerkracht.
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Kinderpostzegels
Vanaf woensdag 26 september t/m 3 oktober 2018
is het weer zover: de Kinderpostzegelactie. Ruim
160.000 kinderen gaan dit jaar langs de deuren.
Hun missie: 400.000 kinderen helpen aan een goed
thuis.
Dit jaar staan de bekende personages van De
Fabeltjeskrant op de zegels! Ter gelegenheid van
het vijftigjarig jubileum van deze iconische
televisieserie hebben wij een ereplekje voor
Meneer de Uil, Bor de Wolf en Juffrouw Ooievaar
op de Kinderpostzegels dit jaar.
Groep 7 gaat hier dit jaar weer aan meedoen. In
verband met de WSKO dag van 26 september, is
het niet mogelijk om de materialen die de
kinderen nodig hebben op deze dag mee te geven. Daarom zullen wij de materialen al één
dag eerder, dinsdag 25 september, meegeven. Let op! De bestellingen kunnen waarschijnlijk
pas vanaf woensdag gedaan worden.

Fotograaf 15 oktober
Maandag 15 oktober a.s. komt Foto Koch weer naar onze school om de schoolfoto’s te
maken. Naast een standaard portretfoto en de klassenfoto maken zij ook een pure foto van
de leerling. De fotografen weten hoe het werkt: iedere leerling is anders en heeft een eigen
houding. Op basis van het karakter van het kind kiezen de fotografen van Koch de pose die
het beste bij het kind past. Verlegen, stoer, open, spontaan. Dit levert pure, natuurlijke
foto’s op.
Omdat smaken nu eenmaal verschillen, biedt Foto Koch ouders graag meerdere
keuzemogelijkheden. U kunt op de site zelf kiezen welke foto’s of pakketten u wilt bestellen.
Ook kunt u kiezen uit acht verschillende achtergronden voor de schoolfoto’s.
De complete afhandeling van de schoolfotografie verloopt via internet Dit houdt in dat uw
kind na het maken van de foto’s via de leerkracht een inlogkaartje ontvangt. Hierop staat
een uniek inlognummer met wachtwoord.
Foto Koch biedt u altijd een gratis groepsfoto aan, ongeacht of u wel of geen foto’s bestelt.
Hoe maakt u gebruik van deze leuke aanbieding: u bestelt binnen 10 dagen.
Uiteraard is er ook weer de mogelijkheid om een gezinsfoto te laten maken met broertjes
-en/of zusjes die niet op school zitten. Deze foto’s worden na schooltijd gemaakt. U kunt uw
aanmelding via ouderverenigingdeachtsprong@gmail.com onder vermelding van het aantal
kinderen en groep(en) waarin uw kind(eren) zitten.
De gezinnen waarvan alle kinderen op school zitten worden onder schooltijd gefotografeerd.
Groetjes de oudervereniging
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Gezonde Sportieve School
Zwemmen groep 6
Ook dit jaar krijgen de groepen 6 weer zwemlessen aangeboden. Donderdag 13 september
start groep 6a met de zwemlessen. Zij zullen elke donderdagochtend gaan zwemmen i.p.v
gymmen. Ongeveer halverwege het schooljaar zal groep 6b starten met zwemles.

Nationale Schoolbrengdag
De SCHOOL op SEEF Schoolbrengdag staat in het teken van een verkeersveilige omgeving.
Zoveel mogelijk kinderen in de verschillende regio's gaan die dag lopend of met de fiets naar
school. Dat is leuk, gezond en goed voor het milieu. Bovendien leren kinderen hoe ze veilig
aan het verkeer kunnen deelnemen en worden ook de ouders hierop geattendeerd.
Wij ondersteunen deze actie, doet u met uw kind ook mee?
DONDERDAG 20 SEPTEMBER lopend of met de fiets naar
school!

Weten jullie nog?
De Achtsprong is een gezonde sportieve school. Een van
de activiteiten in het kader van gezonde voeding is het
schoolgruiten. Iedere woensdag en vrijdag nemen alle
kinderen van de school als tussendoortje groente of fruit
mee. Wilt u hier als ouder rekening mee houden?

Groep 3!
In groep 3 zijn de kinderen begonnen met het leren lezen en schrijven van letters en
woorden. De kinderen mogen voorwerpen van de betreffende letter mee naar school
nemen. Er zijn al veel voorwerpen meegenomen, maar Kick uit groep 3B heeft wel iets heel
bijzonders meegenomen voor de letter d.
Hij heeft van zijn opa De Dikke Duif in een
Doos meegenomen. Wel vier keer de letter
d! Groep 3B heeft De Dikke Duif uit de Doos
vrijgelaten en hij wist zelf de weg naar het
huis van opa, wat een knappe duif!
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Concert voor Ukkies
De docenten van Muziekmeesters Westland organiseren een concert voor kinderen van 0 tot
5 jaar en ouders, opa’s en/of oma’s. Laat de allerkleinsten kennis maken met muziek op een
speelse wijze. We maken muziek, zingen liedjes en
we bewegen op de muziek.
Dit concert is op zaterdag 15 september, 10.30 uur
op de Sportlaan.
De toegang is voor kinderen gratis en voor
volwassenen €5,00. Kaartjes kun je bestellen door
te mailen naar info@muziekmeesterswestland.nl. Je
kunt bij aanvang kaartjes kopen, maar hier kun je
alleen contant betalen.

Kliederkerk

Wanneer:
Tijd:
Waar:
Wie:
Aanmelden:
Tips:

zondag 23 september 2018
10.30 - 13.00 uur
Boerderij van Staalduinen, Scheeweg 2, Maasland
ouders/grootouders en (klein)kinderen (+/- 0 tot 10 jaar
graag tijdig via kliederkerkdelier@gmail.com
kom op de fiets in je oude kleren en laarzen en neem je picknickkleed mee.
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AGENDA
woensdag 12 sept.
donderdag 13 sept.
zaterdag 15 sept.
dinsdag 18 sept.
woensdag 19 sept.
donderdag 20 sept.
donderdag 20 sept.
zondag 23 sept.
dinsdag 25 sept.
woensdag 26 sept.
woensdag 26 sept.

Stakingsdag
Eerste zwemles groep 6a
Concert voor Ukkies (0 tot 5 jaar)
Infoavond Sportlaan, groep 1 t/m 5 (start 19.00 uur)
Inloopkwartier groep 1-2
Nationale schoolbrengdag
Infoavond Achterlaantje, groep 6 t/m 8 (start 19.00 uur)
Kliederkerk
Spelletjesmiddag kleuters (groep 7 begeleid)
Start kinderpostzegels
WSKO Studiedag (alle kinderen vrij)

Elke dinsdag- en donderdagochtend van 08.30 - 09.30 uur inloopspreekuur bij Simone op de
Sportlaan (IB’er)
Studiedagen: woensdag 26 september 2018, vrijdag 22 februari 2019, maandag 1 juli 2019
Studiemiddagen: donderdagmiddag 15 november 2018, donderdagmiddag
4 april 2019, dinsdagmiddag 4 juni 2019

De eerstvolgende nieuwsbrief ontvangt u 28 september
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