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Mededelingen 

Nieuwbouw - verbouw WSKO De Achtsprong 
Wij staan in de startblokken. Het voorlopig ontwerp is gereed, onze plannen zijn door- 
berekend en nu is het wachten op de Gemeente. In maart heeft de Gemeenteraad het               
besluit genomen om het gebouw van De Achtsprong Sportlaan grondig te verbouwen. 
Na dit positieve besluit zou de Gemeente aan ons schoolbestuur WSKO een 
beschikkingskrediet moeten verstrekken. Tot op heden hebben wij niets ontvangen. 
Ambtelijke molens draaien langzaam in het Westland…………………………………………... 
Wij vinden dit bijzonder jammer omdat wij samen met de collega’s van de Kinderopvang 
zeer enthousiast zijn over het ontwerp en u graag uitgebreid willen informeren. 
Helaas….nog even geduld.  
 

Onze onderwijsontwikkeling. 
Dit schooljaar zijn wij met het team intensief bezig om het onderwijs op De Achtsprong               
tegen het licht te houden. “Doen wij de dingen goed of doen we de goede dingen” 
Dit heeft geleid tot een aantal aanpassingen in ons programma. Denk hierbij aan: 

● De samenwerking tussen De Rode Ridder en onze kleutergroepen in de vorm van 
peutergroep De Riddersprong. Dagelijks brengen peuters een bezoek aan onze 
kleutergroepen. 

● In groep 4 t/m 8 het rekenonderwijs nog meer aansluiten op het niveau van het kind. 
● Een gewijzigde organisatiestructuur in de groepen 3 zodat kinderen nog meer toe  

komen aan “leren”. 
● Onze twee groepen 8 zijn veel meer met elkaar gaan samenwerken. Er is zelfs 

een extra toegang gecreëerd tussen de twee lokalen.  
Wij hebben het al eerder in een nieuwsbrief vermeld, heeft u vragen over deze ontwikke- 
lingen, neem contact op met de groepsleerkracht van uw kind. Wij geven u graag tekst 
en uitleg. In ieder geval zal tijdens onze informatieavonden aan het begin van het nieuwe               
schooljaar onze onderwijsontwikkeling centraal staan.  
 

Vrije dagen 
In de laatste weken komen er nog een aantal vrije dagen aan. Ze zullen ook altijd in de                  
agenda onderaan de nieuwsbrief staan, maar toch nog even voor u op een rijtje: 
Let op! Niet alle vrije momenten zijn voor alle kinderen.  

- Hemelvaartsweekend donderdag 30 mei - zondag 2 juni 
- Groep 1 vrij, i.v.m. schoolreisje: maandag 3 juni 
- Studiemiddag, vanaf 12 uur vrij: dinsdag 4 juni 
- Tweede Pinksterdag: maandag 10 juni 
- Groep 8 vrij, vrijdag na kamp: vrijdag 28 juni 
- Studiedag: maandag 1 juli 
- Start Zomervakantie, vanaf 12 uur vrij: vrijdag 19 juli 

 
Invalidenparkeerplaats 
Zouden jullie er rekening mee willen houden dat de 
invalidenparkeerplaats alleen bedoeld is voor mensen met een 
handicap of moeilijk te been zijn. Alvast bedankt!  
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Schoolreisje 
Op maandag 3 juni gaan de groepen 2 t/m 7 op schoolreis. De kinderen uit groep 1 zijn deze 
dag vrij. Via de mail heeft u de informatie ontvangen met de bestemmingen, vertrek, 
eindtijden en eventuele andere belangrijke informatie. 
De kinderen van de groepen 2 t/m 5 krijgen het oranje T-shirt aan van De Achtsprong. 
De bussen vertrekken van het parkeerterrein bij Vreeloo. Wilt u uw auto op 4 juni niet 
parkeren op het parkeerterrein in verband met de bussen? Je kunt je auto zetten op het                
parkeerterrein van Odis. We gaan er een gezellige dag van maken! 
 

Hulp Continurooster/Overblijf 
Wij zijn erg blij met alle hulp die we krijgen tijdens het buitenspelen in de grote pauze. Toch                  
zouden we nog wat extra hulp kunnen gebruiken.  
Dit is vooral bij de kleuters en bij de groepen 6, 7 en 8. Hier kunnen we op de dinsdag,                    
donderdag en vrijdag nog hulp gebruiken.  
Is het lastig om elke week te komen, maar vind je het wel leuk om te komen helpen, kun je                    
natuurlijk ook om de week komen of eens per maand. Alle hulp is namelijk welkom, ook van                 
de vaders natuurlijk 😉!  
Wil je helpen? Je kunt een mailtje sturen naar i.wubben@achtsprong.wsko.nl 
 

Weer een projectkoor voor het feest van de Lierse parochie? 
Misschien heb je de vlag al zien wapperen, of het spandoek gezien. Onze Lierse kerk is dit                 
jaar 90 jaar geworden. Wat een leeftijd! Op zaterdag 13 juli zal een feestelijke viering               
plaatsvinden in de kerk. Deze viering willen we graag met het projectkoor de             
“Achtsprong-singers” opluisteren. Sonja, Mieke en Joshjah zijn daarom weer op zoek naar            
enthousiaste kinderen die (weer) zin hebben om mee te zingen, net zoals bij de kerstviering.  
Er zal 6 keer op woensdag van 11.30 tot 12.30 uur geoefend worden (vanaf 5 juni). Op                 
woensdag 26 juni zal er niet geoefend worden, i.v.m. de sportdag. Hier zal een ander               
moment voor gekozen worden.  
De kinderen van de groepen 4, die graag mee willen doen, hebben op twee woensdagen nog                
hun eigen repetitie voor de slotviering van het Eerste Communie traject. Ze kunnen, als ze               
dat leuk vinden, zich daarna aansluiten om mee te doen met het oefenen voor die               
feestviering. 
 
Welke kinderen willen graag meedoen? Opgeven kan door een mailtje te sturen naar             
aadmiekepersoon@gmail.com . 
Dan zien we je graag op woensdag 5 juni! Wij hebben er zin in! 
Groetjes, Sonja, Mieke en Joshjah 

 
De oudervereniging zoekt nieuwe leden! 
De school in kerstsfeer brengen, cadeautjes regelen en inpakken voor de Sinterklaasviering,            
een bekertje limonade uitdelen bij een crea-middag, het indelen van de leerlingen voor de              
schoolfotograaf, schoolreis, sportdag. Slechts een kleine greep uit de vele activiteiten waar            
wij ons als oudervereniging van de Achtsprong elk jaar voor inzetten. Dit doen wij met heel                
veel enthousiasme en plezier in samenwerking met school en hulpouders. Maar hier kunnen             
wij altijd wat extra handjes bij gebruiken. Dus lijkt het jou leuk hier een bijdrage aan te                 
leveren en ben jij net zo enthousiast als dat wij zijn, laat ons dit dan graag weten per mail                   
aan ouderverenigingdeachtsprong@gmail.com . 
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Berichten van de kinderen 
Bewegend leren in groep 7 
Deze week gingen wij bewegend leren, met een groepje van 5. Het onderwerp was rekenen               
met breuken. Het was een dartspel, het ging zo: je ging in een rijtje zitten en om de beurt                   
darten. Je mocht twee keer gooien, en dat moest je optellen en op een blaadje schrijven.                
Daarna moest je een som met een breuk maken en weer terug in het rijtje zitten. We                 
hebben daarmee heel veel geleerd en ook goed bewogen. Dat was natuurlijk heel leuk!  
Groetjes van Lieke van den Ende, Talya Yonissi en Yfke Zeestraten.  

 

Bezoek Maurice Maeterlinckschool Delft 
We zijn met groep 6B naar die school op bezoek geweest. Toen we aankwamen zwaaiden de                
kinderen al uit het raam. We gingen naar binnen en werden verdeeld over 2 groepen De T6                 
van juf Saval en de T8 van juf Chantal. Iedereen had een maatje en we gingen in de kring                   
zitten. We deden ontmoetspelletjes en daarna gingen we bij ons maatje aan hun tafeltje              
zitten en spelletjes doen. Bij het eten en drinken ging de juf een verhaal voorlezen over                
koning en koningin Babbel. De speelplaats is heel groot, er is een voetbalkooi en een               
schommel voor rolstoelen en huisjes om te luisteren, muziek te maken en heel veel karren               
en skelters. 
Na de pauze maakten we werkjes met ons maatje en was er een speurtocht door de school.                 
De school is ook echt supergroot, ook met een zwembad. Na de speurtocht gingen we eten                
(grote pauze)en buiten spelen (30 minuten). Daarna kwamen alle kinderen in één klas en              
deden we een quiz met A,B,C en letter omhoog         
houden. Toen was het al weer tijd om terug naar          
school te gaan, dat vonden we niet leuk. In de          
gang deden we nog een high five met de         
kinderen net als bij voetbal. 
Het was een hele leuke dag. 
Groetjes van Anne en Nick 6B 
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Berichtjes van onze communicantjes! 
Naar de bakker 

 
Ook dit jaar stonden de deuren van Bakkerij van Delft weer open voor onze Lierse               
communicanten. Op woensdag 3 april bezochten zij de bakkerij en leerden hoe brood             
gemaakt en gebakken wordt. Traditiegetrouw mochten de kinderen ook zelf broodjes           
bakken en daarna in de pastorie samen met pastoor Steenvoorden opeten. 
Onze Lierse communicanten bereiden zich voor op hun Eerste Heilige Communie die zal             
plaatsvinden op zondag 19 mei aanstaande. Het is de eerste keer dat deze 21 kinderen               
mogen deelnemen aan de maaltijd van Jezus Christus. Het bezoek aan de bakker en het               
verhaal van het laatste avondmaal van Jezus met zijn vrienden is ieder jaar weer een               
hoogtepunt. Gemotiveerd luisterden de kinderen naar de bakker en vol enthousiasme           
keerden zij terug met ieder een zak broodjes en eierkoeken. Wat smaakten ze heerlijk en               
wat was het weer gezellig bij Bakkerij van Delft! 
 

Palmpasen 
Zondag 14 april jl. brachten de kinderen uit groep         
4 van de Achtsprong een bezoek aan de Triangel         
waar zij de ouderen een Palmpasenstok brachten.       
De kinderen gingen met z’n allen na de kerkdienst         
lopend naar de Triangel. De Palmpasenstokken      
werden hartelijk ontvangen door de bewoners      
van de Triangel. De kinderen en ouders maakten        
een praatje met de bewoners. 
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Stukje over Palmpasen van Isa Franke 
Op donderdagmiddag gingen we op school de stok versieren. 
We gingen eerst met crepepapier de stok omwikkelen. En dan gingen we het             
versieren met lekkere dingen zoals paaseitjes en crackertjes. 
Ook gingen er nog leuke kuikentjes op. 
Op zondag gingen we naar de kerk. We moesten verzamelen naast de kerk. 
Daar kregen we onze palmpasenstok. Bovenin de stok zat een broodhaantje en            
paastakken. 
Toen liepen we in een rij door de kerk. De stok was best wel zwaar. 
De stok moest voor in de kerk staan. 
Daarna liepen we met de stok naar de Triangel. 
We gingen de stokken daar aan oude mensen geven. 
Ik ging naar een mevrouw die op bed zat. 
Ze vond de stok heel mooi en ze heeft hem op een plekje gezet waar ze er de hele dag naar                     
kon kijken. 
Toen gingen we weer naar huis. 
 

 
De dag van Zeno Sariman tijdens zijn Eerste Heilige Communie 
19 mei mocht ik mijn eerste communie doen met nog 20 kinderen, een spannende ochtend               
vond ik het maar. Met het ontbijt kreeg ik alvast mijn cadeautje, dit was een horloge die ik                  
meteen om kon doen met mijn nieuwe kleren. Om half 10 moesten we aanwezig zijn bij de                 
kerk met mijn bloemstukje die mijn tante had gemaakt voor mij. We gingen verzamelen in de                
parochie waar we daarna in de rij moesten staan om de kerk in te lopen. We mochten op ons                   
stoeltje zitten op het altaar, ik zat vooraan. We hebben liedjes gezongen en naar verhaaltjes               
geluisterd. Met het dekken van de tafel had ik de kaars vast om naar de pastoor te brengen.                  
Toen we hiermee klaar waren gingen alle communiecantjes hand in hand om de tafel staan.               
En dan konden we eindelijk ter communie. Iedereen werd 1 voor 1 opgeroepen, ik was als                
laatste met mijn ouders aan de beurt. Toen de kerk was afgelopen werden we door iedereen                
gefeliciteerd en mochten we een ballon meenemen. Na de kerk zijn we thuis gaan lunchen               
met familie en kreeg ik nog meer cadeautjes, s middags kwam er nog meer visite om dubbel                 
feest te vieren want ik vierde meteen mijn 8e verjaardag! Mijn moeder had ook nog een                
mooie grote chocolade taart voor mij gemaakt. Om 5 uur kwam de patat kar waar we zo veel                  
als we wilde patat en snackjes konden bestellen, dat was 1 groot feest! Ik heb echt een hele                  
leuke dag gehad!!  
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Hartelijk dank meisjes en jongens. 
In de spaarpotjes voor de Vastenactie 2019 voor het         
opbouwen van een school in Batelling (Gambia) Afrika        
zat heel veel geld. Jullie hebben erg je best gedaan en           
de organisatie van dit project, maar vooral de mensen         
en kinderen daar in Gambia, zijn jullie daarvoor erg         
dankbaar. Met dit geld en dat van andere scholen en          
parochies kunnen zij de rest van het schoolgebouw,        
enkele toiletten en een schooltuin verder gaan       
afbouwen. Een veilige plek voor de kinderen, waar        
lesgegeven kan worden en een tuin waar de kinderen         
groente kunnen verbouwen. Door aan de school een schooltuin te koppelen krijgen de             
mensen daar meer mogelijkheden. Ze kunnen zich bekwamen in het verbouwen van groente             
en door de verkoop van wat over is, verdienen ze wat extra’s. 
Wij zijn twee keer op jullie school geweest om de spaarpotjes op te halen. De eerste keer zat                  
er in heel veel spaarpotjes het mooie bedrag van € 503,18 en de tweede keer € 111,53. Jullie                  
hebben dus €614,71 bij elkaar gespaard. Geweldig. Allemaal heel hartelijk dank. 
 

Groepsaanbod Jeugd Vitis-JGZ 
Binnenkort starten er weerbaarheidstrainingen (WBT) voor jeugd, georganiseerd door Vitis          
en JGZ.  Er zijn nog een aantal plekjes vrij: 

- De WBT- groep 7/8 start dinsdag 21 mei in de middag Naaldwijk, Hoge hasta. Nog 2                
plekken beschikbaar. 
Contactpersoon hiervoor Marianne Alsemgeest m.alsemgeest@jgzzhw.nl en Esther       
van Dijk: e.v.dijk@vitiswelzijn.nl  

- De WBT VO start dinsdag 4 juni van 14.00 tot 15.30 uur op het Flora college. Nog 4                  
plekken beschikbaar. 
Contactpersoon Marcha van de Ven  m.vdven@jgzzhw.nl 

- WBT groep 5/6 start woensdag 8 mei van 09.00 tot 10.30 uur. Nog 2 plekken.               
Contactpersoon José Ruijs j.ruijs@vitiswelzijn.nl  

  
Op maandag 17 juni van 20.00 tot 22.00 uur is er een themabijeenkomst voor ouders “Hoe                
maak ik mijn kind weerbaar”. Aanmelden hiervoor kan via cursus@vitisjgz.nl 
 

Een te gekke zomer met Mad Science! 
Weet jij al wat je in de zomervakantie gaat doen? Toch niet de hele              
dag op de Playstation?  
Kom naar het EUREKA kamp van Mad Science! Vier dagen lang           
treden we in de voetsporen van beroemde uitvinders. 
Het worden weer waanzinnige dagprogramma's, met veel       
experimenten en gezelligheid. Lekker veel doen staat voorop, want         
je leert het meest wanneer je plezier maakt en zelf ontdekkingen           
doet. Ga dus aan de slag als een echte wetenschapper tijdens een te             
gekke week vol activiteiten, ontspanning en experimenten! 
 

Bekijk het digitale magazine voor meer informatie of schrijf je meteen in!  
Heb je vragen? Bel 088 - 030 3350 
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Huttenbouw 2019 

Huttenbouw 2019 komt er weer aan!! Dit jaar is het thema: Kermis.  
Datum: Dinsdag 23 juli - woensdag 24 juli - donderdag 25 juli 2019  

Voor wie? Kinderen van groep 3 t/m groep 8  

Plaats: Terrein achter het World Horti Center (Greenport Horti Campus         

Westland) 

Prijs: €15 voor 3 dagen (incl. eten en drinken)  

Kaartverkoop: Maandagochtend 17 juni van 7:00 tot 9:00 Bij Sigarenmagazijn De Wilde,            

Prins 

Hendrikstraat 14 in Naaldwijk 

- Max. 3 kaarten per persoon 

- Reserveren is niet mogelijk 

- Uitsluitend CONTANTE BETALING 

 

Informatie: Kijk op de website: www.kvw-naaldwijk.nl 

of www.instagram.com/huttenbouwnaaldwijk  

 

AGENDA 

maandag 17 mei Inloopspreekuur Fysio (09.30 - 10.00 uur) 
donderdag 30 mei Wandeling langs kerkenpaden in en om De Lier na de viering van  

09.00 uur (7km of 13 km) 
30 mei - 2 juni Hemelvaartsweekend, kinderen vrij  
maandag 3 juni Schoolreisje groep 2 t/m 7, groep 1 leerlingen zijn vrij 
maandag 3 juni Decordag groep 8 (tot 12.00 uur) 
dinsdag 4 juni Studiemiddag, kinderen vanaf 12.00 uur vrij 
woensdag 5 juni Verkeersles groep 5 
woensdag 5 juni Inloopkwartiertje groep 1 en 2 
maandag 10 juni Tweede Pinksterdag, kinderen vrij 
dinsdag 11 juni Spelletjesmiddag kleuters, groep 7 begeleidt 
vrijdag 14 juni Sportdag bovenbouw 
zondag 16 juni Slotviering Eerste Heilige Communie 
maandag 17 juni Kaartverkoop Huttenbouw (07.00 tot 09.00 uur) 
 
 

Elke dinsdag- en donderdagochtend van 08.30 - 09.30 uur inloopspreekuur bij Simone op de              
Sportlaan (IB’er) 
 

Studiedagen: maandag 1 juli 2019 
Studiemiddagen: dinsdagmiddag 4 juni 2019 
 
De eerstvolgende nieuwsbrief ontvangt u 14 juni 
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