Nieuwsbrief 15 december 2017
Even voorstellen…

Meerdere leden van het managementteam van De Achtsprong
hebben zich ondertussen voorgesteld in de nieuwsbrief. Dan mag
ik nu als laatste iets vertellen over mezelf.
Mijn naam is Simone Berendse. Ik ben getrouwd en heb een zoon
van bijna 19 en een zoon van 16 jaar oud. Na de Pedagogische
Academie ben in begonnen als leerkracht op een grote
basisschool De Oase, in Den Haag. Ik ben daar leerkracht en
bouwcoördinator van de groepen 3, 4 en 5 geweest.
Toen ik mijn oudste zoon kreeg, wilde ik minder gaan werken en zocht ik een school meer in
de buurt. Zo ben ik 17 jaar geleden terecht gekomen op De Achtsprong. Ik ben hier
begonnen als leerkracht van groep 4 en de combinatiegroep 4/5.
Toen onze IB-er vertrok, heb ik haar taken met heel veel plezier overgenomen. Het is nog
steeds heel mooi om te zien hoe de kinderen zich van kleuter tot (bijna) puber ontwikkelen
en ik daar op de zijlijn bij betrokken ben. Samen met het team en u als ouders willen we er
voor zorgen dat de kinderen blijven groeien en ze worden voorbereid op de toekomst, op
het gebied van leren maar zeker ook op het sociale en emotionele vlak. Zoals u weet is er de
mogelijkheid om tijdens een inloopuurtje uw vragen te stellen over het leren en/of het
gedrag van uw kind. Iedere dinsdag en donderdag is er een inloopspreekuurtje tenzij op de
jaarkalender anders staat aangegeven.
Dit schooljaar ben ik samen met Sjaak, Ilse en Mirte gestart in het managementteam van De
Achtsprong. Naast alle taken die ik heb als IB-er denk ik mee over de ontwikkeling van ons
onderwijs op school. We bouwen samen met elkaar aan een fijne school waar iedereen,
kinderen, ouders en team zich prettig, veilig en vertrouwd voelen.

Mededelingen
Kerstfeest
Het Sinterklaasfeest is weer achter de rug en nu kijken we naar
het naderende kerstfeest. Zoals ieder jaar wordt op De
Achtsprong veel aandacht aan besteed. In de aanloop naar het
kerstfeest, de advent-periode, worden verhalen verteld uit onze
catechese- methode,”Hemel en aarde". Ook worden dan de
kaarsen van de advent-tafel aangestoken. Bij elke vertelling
eentje meer, totdat er uiteindelijk vier kaarsen branden.
Op donderdagmiddag 14 december is er een kerstworkshop voor
de kinderen geweest. De kinderen van de bovenbouw hebben de jongere kinderen begeleid.
Op donderdag 21 december (en niet zoals in de jaarkalender vermeldt op woensdag) wordt
het kerstfeest op school gevierd. De kinderen gaan onder schooltijd met hun maatjes-klas
naar de kerk om daar het laatste advent-verhaal te horen, te zingen en worden de 4 kaarsen
aangestoken. Ook bekijken ze de stal.
Vanaf 17.45 uur worden de kinderen van de Sportlaan en het Achterlaantje op school
verwacht. Het diner zal starten op 18.00 uur.
De oudervereniging verzorgt een sfeervolle entree bij de hoofdingang Sportlaan en het
Achterlaantje. De kinderen van Kinderkoor “De Keten”, die op het Achterlaantje zitten
zorgen voor sfeervolle kerstliedjes bij binnenkomst van de Achterlaan-kinderen. De tafels
zijn gezellig en sfeervol gedekt en een fijn kerstdiner staat voor ze klaar.
U wordt gevraagd om mee te helpen aan de bereiding van de maaltijd. Bij de klassen hangt
een intekenlijst waarop u kunt aangeven, welk gerecht u wilt verzorgen en hoeveel. Ook
willen wij vragen of alle kinderen hun eigen bord, beker en bestek mee willen nemen. We
willen als school ook denken aan het milieu en kiezen daarom niet voor wegwerp bordjes.
U wordt van harte uitgenodigd voor de 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 de kinderen rond
19.00 uur in de klas worden opgehaald.
Op vrijdag 22 december zijn de kinderen vanaf 12 uur vrij.
Het team van de Achtsprong wenst u een fijne aanloop
naar de Kerst, fijne Kerstdagen en alle goeds voor 2018.

Fotograaf
19 februari a.s. komt Foto Koch op school om de schoolfoto’s te maken. Naast een
standaard portretfoto en de klassenfoto maken zij ook een pure foto van uw kind. 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. Hierover zullen wij u verder informeren in januari in
de volgende nieuwsbrief. Tevens is dan de mogelijkheid om u hiervoor in te schrijven bij de
oudervereniging.
Groetjes de oudervereniging

Studiedag 10 januari

Op woensdag 10 januari hebben alle leerkrachten binnen WSKO een studiedag, waaronder
ook de leerkrachten van De Achtsprong. Deze gehele dag hebben alle leerlingen vrij!

De Achtsprong is op zoek naar een nieuwe voorzitter voor de
Medezeggenschapsraad (MR).

Voor het nieuwe schooljaar (2018/2019) zoeken wij actieve, betrokken ouders die zich
kandidaat willen stellen als MR-lid en de voorzittershamer willen overnemen. Als er zich
meerdere kandidaten aanmelden zal er een verkiezing plaatsvinden.
Net zo als alle andere scholen in Nederland, kent onze school een Medezeggenschapsraad
(MR), waarin zowel leerkrachten als ouders vertegenwoordigd zijn. In verband met het
vertrek van IJsbrand Eikelenboom aan het einde van dit schooljaar, heeft de MR van de
Achtsprong een vacature. Daarom doen wij hierbij een oproep aan ouders/verzorgers om
zich kandidaat te stellen voor de oudergeleding van de MR.
Wat doet de Medezeggenschapsraad?
De MR kan invloed uitoefenen op de gang van zaken binnen de school, door mee te denken
over beleid en beheer. Onderwerpen in dit kader zijn bijvoorbeeld: de schooltijden, de
indeling van de groepen, de besteding van gelden, arbeidsomstandigheden en personele
ontwikkelingen. Daarnaast kan de MR zelf relevante onderwerpen aan de orde stellen, die
voor de school en de kinderen van belang zijn. Kortom: lid zijn van de MR geeft u de
gelegenheid mee te denken en uw mening te geven over wat er op de school van uw kind
gebeurt.
Wie zitten er in de Medezeggenschapsraad?
De MR bestaat uit acht leden, 4 personeelsleden en 4 ouders. Ieder MR-lid heeft zitting voor
een periode van drie jaar en kan zich na afloop van de zittingsperiode eenmaal herkiesbaar
stellen.
Wat wordt er van een MR-lid verwacht?
Voor de ouders in de MR is het niet noodzakelijk dat zij inhoudelijk deskundig zijn.
Betrokkenheid bij en interesse in wat er op school speelt is veel belangrijker. Verder wordt
van MR leden gevraagd vergaderstukken te lezen en mee te denken over nieuwe
ontwikkelingen. Per jaar wordt er zes keer vergaderd.
Meer informatie over de MR kun je vinden op de website https://achtsprong.wsko.nl onder
de tab Team Achtsprong/Medezeggenschapsraad. Hier kun je onder meer onze
doelstellingen en het jaarverslag 2016/2017 lezen.
Ben je geïnteresseerd? Meld je dan vóór 23 januari 2018 aan via het mailadres:
mr@achtsprong.wsko.nl
Inlichtingen
Heb je vragen, benader dan gerust een van de zittende ouderleden van de MR:
IJsbrand Eikelenboom (ysbrand@rym-administratie.nl)
Patrick Franke (patrick@directaccess.nl)
Monique Zwinkels (moened@caiway.nl)
Annelies Olsthoorn (anneliesolsthoorn@gmail.com)
Of vraag een van de leerkrachten: Marian Vis, Anja van Zanten of Michelle Ton.

ICT
Lego League

Op zaterdag 16 december wordt de 9e editie van de Westlandse First Lego League gehouden
(locatie: Priva De Lier). Na het succes in de afgelopen jaren is er ook in 2017 een junior Lego
League, voor kinderen tussen de 6 en 9 jaar.
De Achtsprong doet dit jaar mee met beide teams!
Het thema voor 2017-2018 is: HYDRO DYNAMICS
Wat kunnen de Westlandse teams bedenken om het
gebruik van water beter te beheersen is de grote vraag bij
de First® Lego® League 2017-2018? Hoe gaan we in de
toekomst om met de vraagstukken over water.
Naast de opdracht met het théma HYDRO DYNAMICS is er
natuurlijk ook de wedstrijd met LEGO MINDSTORMS® robots. De missies gaan over het
thema, de leerlingen moeten met de zelfgebouwde en geprogrammeerde robots het
probleem van de natuur oplossen!
De leerlingen, leerkrachten, ouders, oma’s en opa’s, familie en vele andere belangstellende
wacht weer een spannende editie van de FIRST® LEGO® League Westland!
U bent van harte welkom om de twee teams van De Achtsprong te komen aanmoedigen.
Enkele belangrijke tijden:
● Tussen 10.15 uur en 11.15 gaan de kinderen van de junior first Lego League aan de
slag.
● De first Lego League start vanaf 11.00 uur.
● Om 14.45 uur tot 14.55 uur tonen zij hun resultaat voor de projectjury.
Natuurlijk willen we alle ouders en opa’s die een steentje bijgedragen hebben aan de Junior
Lego League en First Lego League hartelijk bedanken!

Vergeet niet in te schrijven voor 1 januari 2018!

Op maandag 5 maart 2018 om 16:15 uur start op onze school de vernieuwde typecursus van
de Typetuin. Onlangs ontving u hier meer informatie over. Indien u uw kind inschrijft voor 1
januari 2018 ontvangt u €25,- korting op het cursusgeld. U betaalt dan €150,- in plaats van
€175,-. Vergeet dus niet in te schrijven voor 1 januari.
Inschrijven kan via www.typetuin.nl/aanmelden. (kies voor de rechter variant, klassikaal).De
korting wordt automatisch verrekend.
Kijk voor meer informatie op www.typetuin.nl of bel naar 013-5220579. Wees er op tijd bij,
want vol=vol.

Sinterklaasfeest
Sinterklaas is al weer even het land uit, maar wat was het een geweldig feest op school! We
willen iedereen bedanken die hier een handje aan heeft meegeholpen, waaronder ook de
oudervereniging.
Hieronder nog een kleine compilatie van het feest!

Bezoek van groep 5a aan Panorama Mesdag

We gingen met de bus naar Panorama Mesdag.
Daar werden we in twee groepen verdeeld.
Er was een schilderij van 14 meter hoog en 120 meter lang.
Je kon dit schilderij ook aan de onderkant zien en de onderkant was wit.
We gingen ook zelf een panorama maken maar dan wat kleiner .
Dit hangt nu in de gang bij de groepen 5.
Het was een leerzame toer.
Mark en Anika

AGENDA
zaterdag 16 dec.

Wedstrijd First Lego League (locatie: Priva)

donderdag 21 dec.

Kerstfeest op school

Vrijdag 22 dec.

Kerstvakantie, vanaf 12.00 uur vrij

Maandag 25 dec.

1e Kerstdag

Dinsdag 26 dec.

2e Kerstdag

Zondag 31 dec.

Oudejaarsdag

Maandag 1 jan.

Nieuwsjaarsdag 2018!

Maandag 8 jan.

Hoofdluiscontrole

Maandag 8 jan.

Klas in de kas (groep 6)

Maandag 10 jan.

WSKO Studiedag, groep 1 t/m 8 vrij

Vrijdag 12 jan.

Inloopkwartiertje groep 1 t/m 3

Maandag 15 jan.

Madscience introductie (onder schooltijd)

Vrijdag 19 jan.

Inloopkwartiertje groep 1 t/m 3

Vrijdag 19 jan.

Koffieuurtje 08.30 - 09.30 uur

elke dinsdag- en donderdagochtend van 08.30 - 09.30 uur inloopspreekuur bij Simone op de
Sportlaan (IB’er)
Studiedag: woensdag 10 januari 2018, maandag 25 juni 2018
De alle kinderen zijn dan vrij!
De eerstvolgende nieuwsbrief ontvangt u op 19 januari

