
 

 
 
 

 

Nieuwsbrief 7 december 2018 

 
Wat was het een topfeest!  

Iedereen bedankt voor de hulp en gezelligheid.  
Een extra bedankje voor de werkgroep Sint en OV.  

 
Meer foto’s zien? Kijk in de app onder het kopje ‘foto’s’ 
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Mededelingen 

Nieuwbouw – verbouw WSKO De Achtsprong 
Heeft u gisteren op uw mobiele telefoon via onze schoolapp de laatste Sint vlog bekeken? In                
deze vlog werd namelijk een klein tipje van de sluier opgelicht over onze             
nieuwbouw-verbouw plannen. 
Vandaag ontvangt u via onze nieuwsbrief nadere informatie hierover. 
In de Gemeente Westland is in het jaar 2017 en 2018 de onderwijshuisvesting in kaart               
gebracht. N.a.v. deze inventarisatie zijn plannen gemaakt voor de komende jaren. Zo is er              
ook kritisch gekeken naar de twee Achtsprong gebouwen (Sportlaan en Achterlaantje).           
Eindconclusie: Beide gebouwen zijn verouderd en er moet de komende jaren flink            
geïnvesteerd worden om de gebouwen een moderne uitstraling te geven. Vandaar dat wij             
achter de schermen het afgelopen jaar met Gemeente, ons schoolbestuur WSKO,           
Kinderopvang de Lange Keizer in gesprek zijn gegaan. 
Als snel kwamen wij gezamenlijk op het idee om van het gebouw Sportlaan een kindcentrum               
te maken waar alle groepen 1 t/m 8 inclusief alle vormen van kinderopvang gehuisvest zijn.               
Wij nemen hierdoor afscheid van het gebouw Achterlaantje. 
Afgelopen dinsdagavond is de financiële kant van de uitwerking van dit idee besproken in de               
openbare raadsinformatieavond Maatschappelijke Omgeving van de Gemeente Westland.        
N.a.v. deze bespreking zal de gemeenteraad tijdens een raadsvergadering in de maand            
januari hierover een besluit nemen. 
Wij kunnen ons voorstellen dat na lezen van dit stukje u enorm veel vragen heeft. Deze                
vragen hebben wij natuurlijk ook. Wij hebben besloten om eerst het officiële besluit van de               
Gemeenteraad af te wachten. Hierna gaan wij iedereen uitgebreid informeren over het            
nieuwe ontwerp, de tijdsplanning, de organisatie etc. etc. 
Tenslotte: 
Er is absoluut geen reden tot onrust. We gaan iets moois realiseren in De Lier. Een                
schoolgebouw gericht op de toekomst waarbij kinderen, team en ouders zich prettig zullen             
voelen. 
 
Met vriendelijke groet namens het managementteam, 
Sjaak Pex, directeur WSKO De Achtsprong 
Interim directeur WSKO 

 
VO-avond 
Op donderdagavond 13 december organiseren wij op school een informatieavond, waarbij           
verschillende middelbare scholen zich presenteren en vragen zullen beantwoorden. Tijdens          
deze avond zijn de ouders van kinderen uit groep 8 van harte welkom.  
De volgende scholen zijn deze avond aanwezig: ISW Hoogeland - Dalton Mavo - Groene              
Lyceum - Stanislas Westplantsoen - Stanislas Reinier de Graaf - Floracollege  
De avond ziet er als volgt uit:  

- De eerste informatieronde begint om 19.30 uur en duurt tot 20.15 uur.  
- Om 20.15 uur zullen we pauzeren onder het genot van een kopje koffie of thee.  
- Om 20.30 uur start de tweede ronde, deze duurt tot 21.15 uur.  
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Ook wij zijn gestart met de cursus Bewegend Leren 
Wij willen op de Achtsprong bewegen gebruiken om het leerdoel bij kinderen te bereiken.              
Juf Trudi, juf Carolien en meester Jack zijn gestart met de cursus bewegend leren. Zij worden                
getraind om de beweging in de klas te stimuleren. Wij zijn enthousiast! 

 
 

Kom ook naar de First Lego League Challenge 
Op zaterdag 15 december is de wedstrijd van de First Lego League. Dé Lego wedstrijd die dit                 
jaar voor de 10e keer georganiseerd wordt in onze regio; een jubileumeditie met heel veel               
leuke activiteiten voor jou. 
Dit jaar is het thema ‘Into Orbit’. Voor dit thema hebben kinderen uit de groepen 7 en 8 het                   
leven en reizen in de ruimte verkend. Zij hebben met lego een robot gebouwd en               
geprogrammeerd. Die robot moet helpen om problemen in de ruimte te verhelpen zoals het              
goed richten van zonnepanelen of het oversteken van kraters. 
Ons team vindt het super leuk als er veel kinderen van           
onze school komen kijken naar de bouwwerken en de         
kunsten van de robot. En natuurlijk kunnen zij wel wat          
aanmoedigingen gebruiken!! Kom kijken, aanmoedigen     
en bouwen. Want ongetwijfeld doe je voldoende       
inspiratie op om ook zelf nog aan de slag te gaan met            
Lego en bouw je je eigen ruimtestation. Speciaal voor alle          
kinderen die van Lego houden is er een grote         
‘bouwplaats’, Dash en Dot Robots, Stocs workshops, Lego        
treinen en een presentatie van Smart EV3 Robot. Ook is          
de hele Techniek- en Lego leerlijn van De Achtsprong te          
zien. 
Je bent zaterdag 15 december vanaf 9.00 uur van harte welkom bij Priva in De Lier. Het feest                  
duurt tot 17.00 uur. Natuurlijk zijn je ouders, opa’s, oma’s, broers en zussen ook van harte                
welkom. 
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Kerst 

Wij op school willen kerst voor iedereen!  
Het kerstfeest van 2018 met het welbekende kerstdiner op school komt eraan. Het feest              
waarbij we de geboorte van Jezus vieren, het feest van licht en vrede voor iedereen. We                
kleden ons mooi aan, nemen lekkere dingen mee en genieten van de saamhorigheid. 
 
Helaas zijn er hier in het Westland nog altijd mensen die zich niet iets extra´s kunnen                
veroorloven voor dit speciale feest. Zij brengen de kerstdagen door met eenvoudige            
maaltijden, afhankelijk van wat de Voedselbank hen geeft. Hoe mooi zou het zijn als ook               
deze gezinnen eens een lekker kerstkoekje/chocolaatje bij de koffie hebben of een keer             
kunnen genieten van een pasteitje? En s’-avonds gezellig met elkaar bij een waxinelichtje of              
kaarsje een beschuitje met muisjes kunnen eten om zo de geboorte van Jezus te gedenken?               
Wat voor ons zo gewoon is, maakt het op deze manier voor hen zo bijzonder! 
 
Laten we deze kerst niet alleen voor ons eigen kerstdiner iets meebrengen maar ook iets               
speciaals voor de kinderen uit deze kansarme gezinnen. Vanaf 10 december staat er in elke               
klas een krat waarin de “extra’s” gedaan kunnen worden. Met alle kinderen van de              
Achtsprong willen we zo kerstpakketten vullen en weggeven aan hen die het goed kunnen              
gebruiken. Wij hopen op uw/jullie vrijgevigheid, zodat we minimaal 15 feestelijk versierde,            
goed gevulde dozen kunnen overhandigen aan de ambassadrice van de Voedselbank. 
 
Mogelijke inhoud zou kunnen zijn: 

● Waxinelichtjes met een potje, een kaarsje, servetten, tafelkleed, kerstkoekjes,         
tulband of cake, kerststol, chocolaatjes, schuimpjes, wandelstokjes voor in de boom,           
toastjes, leverpastei en andere lekkernijen. 

● Erwtensoep, tomatensoep, ragoutbakjes, blikjes ragout, blikjes knakworst,       
afbakstokbrood, curry saus, pannenkoekenmix, poedersuiker, stroop, beschuit,       
muisjes, vruchtencocktail, mandarijnen. 

● Kleurpotloden, kleurboek, leesboek, spel kaarten of ander klein spelletje, stiften,          
puzzel etc.  

● Eigen ideeën/inbreng ook van harte welkom, maar denk aan de houdbaarheid. 
 
Als ieder kind van de Achtsprong iets geeft, moet het toch mogelijk zijn om anderen te                
verrassen en een fijne kerst te bezorgen. Alvast bedankt voor jullie gulle gaven en een hele                
goede Kerst gewenst! 
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Kerstdiner 
Ook dit jaar zullen we op school weer het traditionele kerstdiner handhaven. We vinden de               
sfeer, in het donker op school komen, de school en de klas mooi versierd, de kinderen in hun                  
feestkleding, de vaders als obers en de vele ouders die gerechtjes maken, toch wel heel               
bijzonder. Het kerstdiner zal dit jaar donderdag 20 december plaatsvinden.  
De deuren zullen om 17.45 uur open gaan. Het diner is van 18.00 - 19.00 uur.  
De ouders zijn van harte welkom voor warme chocolademelk met wat lekkers van 18.30 tot               
19.00 uur in de aula van de Sportlaan. Dit wordt geregeld door de oudervereniging. Daarna               
kunnen de kinderen rond 19.00 uur, zodra de lampen aangaan          
en de deur open, uit de klas opgehaald worden.  
Aan de leerkracht van de groep kan doorgegeven worden, wat          
voor lekkers er meegenomen wordt. Hier zal ook een lijst voor           
hangen in de groep. En wie de obers zijn.. dat horen de vaders             
vanzelf.  
 

Vrijdag 21 december 
Vrijdag 21 december zullen wij met alle kinderen naar de kerk           
gaan om daar de laatste adventviering te vieren. De viering zal           
twee keer plaatsvinden.  
‘s Middags mag iedereen genieten van de welverdiende        
vakantie, deze start om 12.00 uur! 
 

Kerstgezinsviering 
Op Kerstavond, 24 december, zal om 18.00 uur een mooie Kerstgezinsviering zijn. 48             
kinderen van De Achtsprong vormen een prachtig kinderkoor en zullen de dienst muzikaal             
ondersteunen. Ze zijn al hard aan het oefenen onder leiding van Sonja Soonius, Mieke              
Persoon en Joshjah van Rodijnen.  
Het zal een echte viering zijn voor de kinderen én door de kinderen! Komen jullie ook? 
 
 
 

  

5 



 

Relax workshops voor kids 6-9 en 9-12 jaar 
Alle kinderen wens ik in 2019: 

● zelfvertrouwen 
● rust in het hoofd 
● stress uit het lijf 

Als een kind lekker in zijn vel zit en gelukkig is, kan het de hele wereld aan! 

 
 
 
 
 
 
 
 

In 5 bijeenkomsten wil ik uw kind hier handvatten voor geven. Uw kind leert kennismaken               
met mindfulness, kinderyoga, kindermassage, ademhalingsoefeningen en visualisaties. 
 
De nieuwe serie relaxworkshops vinden plaats op dinsdag 15 januari, 12 februari, 12 maart,              
2 april en 7 mei in de kleutergymzaal van de Achtsprong. Voor kids 6-9 jaar 17.45-18.45 uur                 
en voor kids 9-12 jaar 19.00-20.00 uur. Kosten 55 euro voor 5 bijeenkomsten.  
 
Voor aanmelding of vragen kun je een mail sturen naar info@elmiecoaching.nl  
Vriendelijke groeten, Elmie Zandbergen, stresscounsellor en wandelcoach 
www.elmiecoaching.nl 

 
Leer reanimeren tijdens EHBO Basiscursus. 
Maandagavond 7 januari 2019 start EHBO De Lier met een basiscursus EHBO, 
welke gehouden wordt in ’t Centrum. Duur van de opleiding is 6 avonden gevolgd door een                
examen. In de cursus komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde: reanimeren,             
omgaan met de AED, verbandleer, 
brandwonden, botbreuken, oogletsel, diverse bloedingen, bewustzijnstoornissen. 
Sinds verleden jaar maakt ook eerste hulp aan kinderen onderdeel uit van de cursus. Dit alles                
wordt u bijgebracht door een ervaren kader- instructrice, met assistentie van een            
lotusslachtoffer. 
Bent u geslaagd dan ontvangt u het enige erkende EHBO diploma, 
dat wordt uitgegeven door het Nederlandse Oranje Kruis. 
Heeft u belangstelling om de EHBO opleiding te gaan volgen, of wilt u informatie, 
dan kunt u een email sturen naar info@ehbodelier.nl. Een EHBO opleiding volgen? Gewoon             
doen! 
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Wil je meehelpen in het gevecht tegenkanker.. SURVIVAL dan mee! 
Zaterdag 26 januari 2019 wordt voor de vierde keer de Kidz for Kidz survival gehouden. Een                
uitdagend survival-parcours voor kinderen van 6 t/m 15 jaar. 
 
De survival vindt plaats op het terrein van de Westlandse Wielervereniging Westland Wil             
Vooruit. In samenwerking met partner Lexthoen Events zullen er hindernissen worden           
opgebouwd over een parcours.  
De hindernissen zullen de klim- en klautervaardigheden testen van de kinderen. Zij zullen             
strijden tegen de elementen van de natuur:kou, water, winden modder!  
Naast dat het een leuke dag is voor de deelnemende kinderen en de kijkende supporters,               
wordt er tevens door deelname geld ingezameld voor Stichting Kidz for Kidz. De opbrengst              
zal volledig ten goede komen aan onderzoek naar hersenstamkanker bĳ kinderen.  
Vergeet het sponsorformulier niet te downloaden!  
Voor meer informatie en inschrijven, ga naar www.kidzforkidz.nl/survival/inschrijven. 

 

 
AGENDA 
 

donderdag 13 dec. Informatie avond groep 8 (Voortgezet Onderwijs) 
donderdag 20 dec. Kerstdiner 18.00 tot 19.00 uur 
vrijdag 21 dec. Laatste adventsviering in de kerk 
vrijdag 21 dec. ‘s middags vrij 
zaterdag 22 dec - 6 dec. Kerstvakantie 
maandag 24 dec. Kerstgezinsviering, met een koor van 47 kinderen!  
maandag 7 jan. Eerste lesdag in 2019! 
dinsdag 8 jan. Mad Science Show 
woensdag 9 jan. Schooldokter groep 7 
 
 

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 11 januari 
 

Alvast een hele fijne vakantie!! 
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