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Iets leuks.. groep 6a heeft een gave lipdub gemaakt, Kom Erbij! 

Deze is te zien in onze app (onder het kopje nieuws) en op facebook.  

 

Ga deze zeker kijken!   
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Mededelingen 

Onze app 
Al heel veel ouders hebben zich aangemeld voor onze eigen app. Erg leuk! Wij gaan ook                
steeds meer leuke berichten versturen via de app of zullen foto’s plaatsen. Leuk om als               
ouder te volgen waar de kinderen mee bezig zijn op school. Wilt u dit niet missen: download                 
onze app! Dat doe je door gratis ‘basisschool app’ te downloaden en daarna te kiezen voor                
onze school. 

 

Zuidkoop en OV bedankt!! 
In de periode zomervakantie - herfstvakantie hebben wij op         
school meegedaan met een pilot ‘plant in de klas’. Uit          
verschillende onderzoeken is gebleken dat planten een       
positief effect hebben op de leef- en leeromgeving van de          
kinderen. Denk bijvoorbeeld aan de luchtkwaliteit, klimaat en        
sfeer.  
Zuidkoop, Dennis Zuidgeest, heeft ervoor gezorgd dat er in         
groep 1/2b, 6b, 7 en 8a extra planten zijn gekomen. Zij hebben            
deze planten en de bakken waar ze in staan gesponsord en           
daar willen wij ze voor bedanken!  
Daarnaast heeft de oudervereniging er ook voor gezorgd dat         
de planten die aan vervanging toe waren zijn vervangen.         
Super bedankt allemaal!  

 

Verkeerssituatie Sportlaan 
Het was even passen en meten de afgelopen week. Iedere dag was er wel een andere route                 
om bij de school te komen. De medewerkers van de BAM willen de kinderen, de ouders,                
opa’s en oma’s heel hartelijk danken voor het begrip. 

Na de herfstvakantie is de renovatie van de Sportlaan voor school volledig gereed.   
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Studiemiddag 
Donderdag 15 november is er een studiemiddag voor alle juffen en meesters van De              
Achtsprong. De kinderen zijn deze middag vanaf 12 uur vrij. Zij hoeven deze dag geen               
lunchpakketje mee naar school te nemen.  

 

Ouderavonden 
De eerste ouderavonden van het schooljaar 2018-2019 staan gepland. Tijdens deze           

ouderavonden zal vooral het welbevinden van uw kind besproken worden, er is nog geen              

rapport wat met uw kind mee gaat. Het rapport komt in februari.  

De oudergesprekken vinden plaats in de week van 12-16 november. 

- maandag 12 en woensdag 14 november, oudergesprekken Sportlaan 

- dinsdag 14 en donderdag 15 november, oudergesprekken Achterlaantje 

Jullie zullen zo spoedig mogelijk een planning ontvangen. Op dit moment zal dit verlopen op               

de manier wat jullie gewend zijn. Zeer snel willen wij de planning van de              

10-minutengesprekken via de schoolapp laten verlopen. Dan kunnen jullie zelf een tijd en             

datum kiezen. Dit is op dit moment nog niet mogelijk, omdat er nog een aantal ouders zijn                 

die de app nog niet gedownload hebben.  

 
Sintversiering ophangen! 
Zaterdag 17 november is het weer zover, de Sint en zijn           
pieten komen aan in ons land. 
Natuurlijk vinden wij het leuk als onze scholen dan gezellig in           
de Sinterklaas sfeer zijn. 
Hiervoor zoeken wij vrijwilligers die ons vrijdagmiddag 16        
november tussen 13.00 en 14.30 uur hiermee willen helpen. 
We moeten 2 locaties versieren, en vele handen maken licht          
werk, dus meld u aan via ouderverenigingdeachtsprong@gmail.com 
 
Alvast bedankt. De Oudervereniging!  
 

Open dagen. 
U bent op zoek naar een basisschool voor uw kind dan bent u van harte welkom op deze                  
open dagen. Deze staan gepland op: 
Donderdagavond 31 januari tussen 19.00 uur en 21.00 uur 
Vrijdag 1 februari tussen 8.30 uur en 17.00 uur 
Zaterdag 2 februari tussen 9.30 uur en 13.00 uur 
Uiteraard staat het u vrij om buiten deze open dagen om een afspraak met ons te maken.                 
Een voordeel hiervan is dat wij wat meer tijd voor u beschikbaar hebben en u kunt de school                  
in werk zien tijdens een normale schooldag. 
Afspraak maken kan telefonisch of via de mail. 
Telefonisch: 0174-527143 vraag naar Ilse Wubben of Sjaak Pex 
Mailadres: info@achtsprong.wsko.nl 
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Aanmelden Eerste Heilige Communie (EHC)  
Inmiddels komen de aanmeldingen voor deelname aan de Eerste Heilige Communie voor            
kinderen van groep 4 binnen. Aanmelden kan nog! Om het gehele traject te kunnen volgen,               
vragen wij u vriendelijk zich aan te melden voor 22 november a.s. Dan zal het               
communietraject van start gaan met een informatieve avond voor de ouders, maar ook als u               
nog twijfelt bent u van harte welkom. Tijdens deze avond zal Pastoor Steenvoorden             
aanwezig zijn. U krijgt dan meer informatie over de betekenis van de eucharistie en de wijze                
van voorbereiden.  
Ook kunt u zich opgeven als hulpouder bij de verschillende activiteiten. Wilt u daarom uw               
agenda meenemen? De avond vindt plaats op donderdag 22 november a.s. in de aula van               
Basisschool ‘De Achtsprong’ aan de Sportlaan en duurt van 19.45 uur tot uiterlijk 22.00 uur.  
 
Kosten  
De kosten voor het project en de deelname aan de Eerste Heilige Communie zijn € 30,00.  
Wij verzoeken u dit bedrag contant (graag gepast) op de ouderavond te voldoen.  
  
Indien u nu al meer informatie wenst, kunt u contact met ons opnemen via:              
werkgroepehcdelier@gmail.com  
 
 
 

Gezonde Sportieve School 

Smaakfeest 
Afgelopen woensdag 10 oktober heeft het smaakfeest plaatsgevonden bij ons op school. De             
leerlingen van groep 8 hebben in de groepen 1 en 2 geholpen bij de sportieve onderdelen en                 
het maken van lekkere gezonde hapjes. De groepen 7 hebben bij groep 3 en 4 geholpen. Ze                 
hebben hier verschillende groepjes begeleid. Ook in deze groepen hebben de kinderen            
gezonde hapjes gemaakt, maar ook hebben ze verschillende soorten dingen blind mogen            
proeven.  
In de groepen 5 en 6 hebben de kinderen hetzelfde gedaan, alleen zelfstandig.  
Het was een super gezellige, gezonde en sportieve dag, die ook mede mogelijk gemaakt is               
door de Jumbo, bedankt!  
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EU-Schoolfruit 2018-2019  
Goed nieuws! Onze school is één van de 3008 basisscholen die dit schooljaar mag meedoen               
aan het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma. Dit jaar heeft er geen loting plaatsgevonden.            
Van 12 november 2018 t/m 19 april 2019 ontvangt uw school drie gratis porties groente en                
fruit per leerling per week. 
 
 

 

 
 
AGENDA 

20 -28 okt. Herfstvakantie 
maandag 5 nov. Meester Sjaak jarig! 
woensdag 7 nov. Nationaal Schoolontbijt 
maandag 12 nov. Start EU-Schoolfruit 
maandag 12 nov. Oudergesprekken Sportlaan 
dinsdag 13 nov. Oudergesprekken Achterlaantje 
woensdag 14 nov. Inloopkwartier groep 1 t/m 3 
woensdag 14 nov. Oudergesprekken Sportlaan 
donderdag 15 nov. Oudergesprekken Achterlaantje 
donderdag 15 nov. Studiemiddag, kinderen vanaf 12 uur vrij 
vrijdag 16 nov. Sintversiering ophangen vanaf 13.00 uur (Achterlaantje en Sportlaan) 
 
Elke dinsdag- en donderdagochtend van 08.30 - 09.30 uur inloopspreekuur bij Simone op de              
Sportlaan (IB’er) 
 
Studiedagen: 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 16 november 
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