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Mededelingen 

Nieuwbouw - verbouw WSKO De Achtsprong 
Het voorlopig ontwerp krijgt steeds meer vorm. Deze week zijn wij samen met onze collega’s               
van de Rode Ridder in gesprek geweest hoe wij het nieuwe gedeelte van de school zo  
kunnen inrichten dat ook een inhoudelijke samenwerking kan plaatsvinden. Vandaar dat wij            
onze kleutergroepen in het nieuwe gedeelte worden gehuisvest. Hierdoor ontstaat een           
natuurlijke overgang van kinderopvang naar school.  
Nieuwsgierig………..graag nog even geduld. Wij zijn in ieder geval super enthousiast.  
Alle voorzieningen onder één dak, een kindcentrum van 0 tot 12 jaar.  
 

Verkeersexamen groep 7 
Afgelopen dinsdag zijn alle fietsen van de kinderen in groep 7 door de politie gekeurd, want..                
binnenkort staat het verkeersexamen voor de deur.  
Op dinsdag 4 april hebben de kinderen hun theorie examen en een dagje later, woensdag 5                
april, zullen zij hun praktijkexamen hebben. Zij zullen dan een route door De Lier fietsen en                
laten zien dat zij alle verkeersregels goed kennen en hier ook naar handelen.  
Wij wensen alle kinderen van groep 7 heel veel succes!  
 

Studiemiddag  
Op dinsdagmiddag 4 april staat onze studiemiddag gepland. De kinderen zijn vanaf 12.00 uur              
vrij. Tijdens de studiemiddag gaan wij met elkaar in gesprek over onze schoolontwikkeling.  
U moet hierbij denken aan:  

● Het rekenonderwijs, hoe kunnen wij dit nog meer afstemmen op het niveau van de              
kinderen. 

● Het leesonderwijs in de groepen drie 
● Het werken vanuit leerdoelen en leerlijnen. 

Kortom. voldoende stof om over te praten.  
 

Komende week ‘Week van het geld’ 
Komende week, 25 tot 29 maart, is er de ‘week van het geld’             
en wij doen hier aan mee. Het doel van deze themaweek is            
om leerlingen te leren omgaan met geld. Door kinderen al          
jong te leren omgaan met geld, wordt de basis gelegd voor           
financiële zelfredzaamheid op volwassen leeftijd.  
In groep 7 en 8 zal er dinsdag een een gastles gegeven worden door iemand van de bank, hij                   
komt de kinderen aan de hand van een quiz les geven over hoe om te gaan met geld.  
Ook thuis kun je activiteiten doen om kinderen wijzer in geldzaken te maken. Via de               
volgende link kom je bij verschillende activiteiten: 
https://www.weekvanhetgeld.nl/thuis/ 
 

Wij doen mee aan de nationale buitenlesdag! 
Dinsdag 2 april is de nationale buitenlesdag en wij doen daar aan mee. De kinderen van de                 
achtsprong zullen met verschillende lessen naar buiten gaan, omdat dat niet alleen erg leuk              
is, maar ook erg leerzaam! 
We hopen op erg mooi weer!  
 

2 

https://www.weekvanhetgeld.nl/thuis/


 

OPROEP: breedbeeld computerschermen 
Wij zijn opzoek naar brede computerschermen(breedbeeld). Op dit moment hebben wij           
alleen vierkante computerschermen, maar dit levert bij sommige klassen wat problemen op            
i.v.m. de brede digiborden die in de klassen hangen. Daarom zijn wij op zoek naar brede                
schermen.  
Werk je ergens waar ze zulke schermen wegdoen of heb je gehoord dat er iemand zulke                
schermen weg doet, laat het ons weten. Heb je er vragen over, dan kun je mailen naar Ilse                  
Wubben (i.wubben@achtsprong.wsko.nl). 
Alvast bedankt! 
 

Statiegeldflessen inzamelen voor Kika 
Hoi ik ben Kaya en ik ben 12 jaar oud. 
Hoi ik ben Sem en ik ben 11 jaar oud. 
Samen zitten wij in groep 8.  
 
Wij gaan samen geld ophalen voor Kika. Dit doen we door           
statiegeldflessen op te halen en deze in te leveren. Ook met jullie            
hulp kunnen wij meer geld ophalen voor Kika.  
Wil je helpen? Je kunt dit doen door flessen te verzamelen en deze te brengen bij het                 
Achterlaantje of bij de Sportlaan. Je kunt ze inleveren bij Sjaak of in groep 8. Als wij Kika                  
meer gaan steunen dan kan de genezingskans in 2021 wel naar 95% stijgen! Want nu is het                 
75%.  
Alvast bedankt! 
  
 

De brandweer bij de kleuters! 
Afgelopen donderdag heeft de brandweer een bezoek gebracht aan de kleuters. De 
brandweermannen vertelden over de brandweerauto en wat de brandweer allemaal doet. 
Niet alleen branden blussen, maar ook mensen uit de sloot redden of helpen bij 
auto-ongelukken. Natuurlijk mochten alle kinderen nog even spuiten met de brandweerslang 
en als afsluiting ging de sirene nog even aan. De kinderen vonden het superleuk. 
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Groep 6 leert... ukelele spelen 
Op donderdagmiddag hebben 'wij-van-groep-6a' bijzondere overburen. Dan komen er 
peuters met hun moeder/vader/oma/opa 'Spelen Met Muziek' doen in het lokaal tegenover 
ons, onder leiding van Mieke Persoon.  
Mieke is enthousiast en houdt van muziek. Zij wilde ons na haar 'Spelen Met Muziek'-sessie 
kennis laten maken met de .... ukelele! Deze week was de eerste helft van de groep aan de 
beurt, volgende week mag de andere helft. Vóór de meivakantie mogen alle 6a-ers nog een 
tweede keer meedoen. Mieke heeft in dit eerste halve uurtje uitleg gegeven over de 
houding, de grip en het aanslaan van de snaren. Ze heeft deze groep zelfs al het eerste 
akkoord aangeleerd, zodat ze samen al een eerste liedje konden zingen! Top! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Nationale Dyslexie Conferentie JUNIOR  
Datum: zaterdag 6 april 2019 Tijd: vanaf 13.00 uur Locatie: In de 

Apenheul! 

Kom op 6 april samen met je ouders naar de Nationale Dyslexie Conferentie JUNIOR in de                
Apenheul! 
De dag wordt geopend door Dr. Wim Tops, hij weet alles van dyslexie! Daarna kun je zelf                 
workshops volgen, ervaringen delen en een kijkje nemen op de informatiemarkt. 
De conferentie is in de ochtend, vanaf 13.00 uur kun je met het conferentie kaartje gratis de                 
Apenheul bezoeken! 
Klik hier om aan te melden. 
 

Workshop kindermindfulness voor kinderen in de leeftijd van 5 – 12 jaar 
Datum: zaterdag 6 april 2019 Tijd: 13:00 – 14:00 uur  
Locatie: Inloophuis Carma, Dijkweg 21 in Naaldwijk  
Als je zelf kanker hebt, of iemand die je dierbaar is, heeft dat voor jou als kind grote                  
gevolgen en kan het heel druk worden in jouw denkhoofd. Weten hoe je jouw lijf en                
gedachten tot rust kunt brengen is belangrijk voor het vergroten van je gezondheid en geluk.               
Het is fijn als je dit al op jonge leeftijd leert. Wil je weten hoe? Esther Zuijderwijk van Kind &                    
Aandacht laat jou door middel van fijne en leuke oefeningen aandacht voor je lijf ervaren.               
Doe je mee? Jouw moeder, vader, vriend of vriendin, broer of zus is ook van harte welkom!  
Graag aanmelden via info@inloophuiscarma.nl Eigen bijdrage € 5,00 
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Spaarpotjes voor Gambia, Afrika 
De spaarpotjes voor de Vastenactie 2019 zijn voor het opbouwen van een school in Batelling               
(Gambia) Afrika. De school wordt een compleet complex. Een schoolgebouw, enkele           
toiletten en een schooltuin. Dit alles wordt omgeven door een afrastering zodat de school              

een veilige plek wordt, waar lesgegeven kan worden en         
waar de kinderen een veilig gevoel hebben. 
De school staat in een gebied zoals Westland. Een         
gebied waar een aantal dorpen en nederzettingen zijn,        
maar waar het onderwijs nog in de kinderschoenen        
staat. 
Door dit complex te bouwen wordt er een plek in de           
regio gecreëerd, waar de kinderen in alle rust aan hun          
toekomst kunnen bouwen. Als ze bijvoorbeeld goed       

Engels kunnen spreken en schrijven dan zijn er mogelijkheden om in het toerisme te gaan               
werken of in de handel. De mensen die in het toerisme werken, staan een gedeelte van hun                 
loon af en dat gaat op de dorpsrekening zodat er voor de kinderen bijv. schoolboeken               
gekocht kunnen worden. Door er een schooltuin aan 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 geld. 
De school met alles erbij zal door de bewoners zelf gebouwd           
worden. In het gebied is de Monsterse stichting “Muzikale         
vrienden voor Gambia” al jaren aan het werk. Zo is er in het             
afgelopen jaar in drie dorpen in de omgeving van Batelling          
gezorgd voor schoon drinkwater en wordt er een klein medisch          
centrum ondersteund. Doordat de stichting al jaren in het gebied          
werkt, is er een goede band met alle dorpsraden en is er een             
goede controle op de projecten. 
Willen jullie deze mensen helpen door in de 40-dagentijd kleine          
werkjes te doen en zo geld op te halen om in jullie spaarpotje te              
doen? Ieder klein beetje helpt. Dat kleine klusje is voor ons goed te doen en voor de mensen                  
daar kan het een wereld van verschil maken. De spaarpotjes worden weer op school              
opgehaald op DINSDAG 16 APRIL 2019. 
 

Vieringen en bijzonderheden in de parochie voor de komende maanden: 
Dit alles in het kader van het 90 jarig jubileum van de parochie H.H. Martelaren van Gorcum. 
 

● Zondag 14 april, 9.30 uur: Palmpasen, gezinsviering met het Constantkoor. In het            
kader van de 1ste H. Communie komen de kinderen uit groep 4 met             
palmpaasstokken, die later weggebracht worden naar oudere, of zieke, of eenzame           
mensen. 

● Dinsdag 16 april: de spaarpotjes voor de Vastenactie worden opgehaald op school. 
● Vrijdag 19 april, 13.30 uur: Kinderkruisweg met pastoor J. Steenvoorden. 
● Zaterdag 21 april 19.30 uur: één Eucharistieviering, Paaswake voor jong en oud.            

Voorgangers: Diaken W. Burgering samen met pater G. Zwaard 
● Zaterdag 11 mei 19.00 uur: Jongerenviering met Diaken R. Dits, viering van en voor              

jongeren. 
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● Zondag 19 mei: Eucharistieviering 1ste H. Communie met pastoor J. Steenvoorden. 
● Donderdag 30 mei 9.00 uur: Hemelvaart, viering met pastoor Steenvoorden.Na          

afloop koffie en limonade drinken en aansluitend een wandeling over Kerkenpaden.           
Voor ouders en kinderen is er een aangepaste afstand (7 km) met onderweg een stop               
voor een versnapering. Tijdens de koffie is er ook een PowerPoint presentatie over             
90 jarig bestaan van de parochie en een tentoonstelling met o.a. foto’s, vaandels en              
(vroegere) gewaden. Men kan om 10.30 uur ook aansluiten, om aan de wandeling             
deel te nemen.  

● Zaterdag 8 juni 19.00 uur: Viering met het moeder/dochterkoor met diaken Dits 
● Zondag 16 juni 9.00 uur: afsluitende viering van de 1ste H. Communie, met             

aansluitend een cupcake versierhappening voor de kinderen en koffie drinken voor           
de volwassenen. 

● Zondag 7 juli: Patroonsfeest met pastoor Steenvoorden en diaken Dits. Na afloop            
allerlei festiviteiten, waaronder koffie drinken, varen, een lunch en meer. 

● Zaterdag 13 juli 19.00 uur: gezins jubileumviering met Diaken R. Dits en “de             
Achtsprong Singers”, in het kader van het 90 jarig bestaan van de parochie. Onder              
het motto “De school feliciteert de parochie” zijn er in de voorafgaande week (8 tot               
12 juli) ook allerlei evenementen. Het programma wordt later bekend gemaakt. 

 

AGENDA 

zondag 24 maart Kliederkerk 
maandag 25 maart AdFysio inloopspreekuur Sportlaan (09.30 - 10.30 uur) 
maandag 25 maart Mad Science (14.45 - 15.45 uur) 
dinsdag 26 maart Spelletjesmiddag kleuters, groep 7 begeleid 
woensdag 27 maart Brandweerbezoek, groep 8a 
donderdag 28 maart Museumbezoek, groep 4b 
dinsdag 2 april Nationale buitenlesdag 
dinsdag 2 april Museumbezoek, groep 1/2b 
woensdag 3 april Inloopspreekuur, groep 1 t/m 3 
donderdag 4 april Theorie-examen verkeer, groep 7 
donderdag 4 april Studiemiddag, kinderen vanaf 12 uur vrij 
vrijdag 5 april Praktijkexamen verkeer, groep 7 
maandag 8 april Museumbezoek, groep 6a + 6b + 8a + 8b 
donderdag 11 april Girlsday meiden, groep 7 
dinsdag 16 april De spaarpotjes voor Gambia worden opgehaald op school! 
 
 

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 4 april 2019, dinsdagmiddag 4 juni 2019 
 
De eerstvolgende nieuwsbrief ontvangt u 12 april 
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