Nieuwsbrief 19 januari 2018
We zijn het schooljaar weer goed begonnen met elkaar. We willen namens alle
kinderen van De Achtsprong iedereen een fijn 2018 wensen!

Groep 1/2B proost op het nieuwe jaar!

Mededelingen
Toneelstuk op De Achtsprong: Kikker viert zijn
verjaardag!
Op woensdag 31 januari van 10.00-10.45 uur is er
speciaal voor nieuwe leerlingen en kinderen t/m 4 jaar,
die sfeer willen proeven op de Achtsprong een
voorstelling.
De voorstelling is in de aula van de Sportlaan.
U bent samen met uw kind van harte uitgenodigd!
Graag aanmelden: info@achtsprong.wsko.nl
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Opendag
Op 2 februari organiseren de Lierse basisscholen de gezamenlijke open onderwijsdag. U bent
tussen 08.30 uur en 17.00 uur welkom om een bezoekje te brengen aan de basisscholen van
uw keuze. Een mooi en vrijblijvend moment om kennis te maken met de toekomstige school
van uw kind(eren).
De Achtsprong heeft nog twee andere momenten waarop u langs kunt komen op school.
● Woensdag 31 januari. Van 8.30 uur tot 13.00 uur
● Zaterdag 3 februari van 10.00 uur tot 13.00 uur
Alle kinderen die voor 1 oktober 2019 vier jaar worden, horen nu aangemeld te worden.

Carnaval
Op 9 februari vieren we ’s middags weer carnaval op school.
Er komt een afvaardiging van de carnavalsvereniging, met in ieder
geval de prins, om er weer een groot feest van te maken voor alle
groepen.
Sportlaan
De kleuters mogen ’s morgens al verkleed naar school komen, vanaf
groep 3 kleden we om tijdens of na de lunchpauze. Als er ouders zijn
die willen helpen met omkleden en/of schminken, dan kun je je daarvoor aanmelden bij de
groepsleerkracht.
De kinderen van de Sportlaan zullen van 11.30 tot 12.00 uur buiten spelen, daarna hun
boterhammetje eten en als ze klaar zijn starten met omkleden. Het feest zal rond 12.45 uur
beginnen.
Achterlaantje
De bovenbouw houdt de gewone pauzetijd aan. Na de pauze gaan de kinderen omkleden.
Hier zal het feest starten om 13.00 uur. Het thema is:
Doe eens ONWEIJS …

Fotograaf
Zoals in de nieuwsbrief van vorige maand vermeld stond, komt op maandag 19 februari a.s.
de schoolfotograaf langs. Naast de groeps -en portretfotografie van de kinderen die op
school zitten, is er ook een mogelijkheid om een gezinsfoto te laten maken.
Van de gezinnen waarvan alle broertjes en zusjes op de Achtsprong zitten, ongeacht welke
locatie, worden tijdens schooltijd de gezinsfoto’s gemaakt. Hier hoeft u zich niet voor aan te
melden.
Heeft u kinderen welke niet op de Achtsprong zitten, dan dient u zich van te voren aan te
melden
voor
het
maken
van
de
gezinsfoto
per
email:
ouderverenigingdeachtsprong@gmail.com . Deze foto’s zullen gemaakt worden op
maandag- middag 19 februari tussen 15.00 en 16.30.
U zult van ons een bevestiging van inschrijving ontvangen met daarin het exacte tijdstip dat
uw gezin verwacht wordt. De foto’s zullen gemaakt worden op locatie Sportlaan. Alleen via
bovenstaand emailadres kunnen wij uw aanmelding bevestigen.
Groetjes, de Oudervereniging
2

De kleutergroep
Regelmatig kunt u vanaf nu een stukje over het reilen en zeilen in de kleutergroep vinden.
Dit keer over ‘de spelletjesmiddag’.
Zes keer per jaar houden wij een ‘spelletjesmiddag’, hierbij maken wij gebruik van
gezelschapsspelletjes die de kinderen zelf van thuis meenemen.
De spelletjes worden begeleid door de kinderen van groep 7, wat voor beide groepen
leerzaam is.
Door deze gezelschapsspelletjes leren de kinderen o.a.
● Tellen: stapjes met de pion, ogen op de dobbelsteen
● De kleuren
● Rekenen: je staat op de 4, je moet 2 stapjes vooruit, dus naar de 6; meer-minder
● Tegen je verlies kunnen: het is heel belangrijk dat de kinderen leren dóór te gaan
ookal zit het tegen
● Op je beurt wachten

Verrassing in groep 5a
Wat een verrassing?? Vanochtend werd de moeder van
Milou uit groep 5A in het zonnetje gezet. Geheel
onverwachts werd zij op school om 10.00 uur opgewacht
door Alphons de Wit van de WOS. Vanwege het feit dat de
moeder van Milou al geruime tijd klasse-ouder is, kreeg zij
een taart aangeboden. En dat werd natuurlijk direct op
beeld vastgelegd. Op 31 januari wordt het uitgezonden op
de WOS. Allemaal kijken dus???
En de taart............heeft de moeder van Milou gelijk
aangesneden en verdeeld over de kinderen van groep 5A.
Hmmmmmm......heerlijk.

Panorama Mesdag
Wij zijn vandaag naar een museum in Den Haag
geweest. We werden in twee groepen verdeeld. Er
was een rond schilderij Panorama Mesdag. Het doek
is wel 120 meter lang en 14 meter hoog. Het is
Scheveningen in 1880.
We gingen een schilderij maken. Sommige kinderen
maakten de lucht of de zee of het strand. En de
andere groep ging schepen maken. Het schilderij
hangt nu in de klas.
Sem Zwinkels en Nick Zwetsloot groep 5B
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Mad Science komt op school!
Het is zover. Gisteren, 18 januari, heeft één van de Mad Science professoren
een spectaculaire science show op De Achtsprong gegeven. Vanaf nu kunnen de
kinderen van groep 3 t/m 8 zich opgeven voor de naschoolse wetenschap en
techniek cursus.
Zij worden vanaf 13 februari iedere dinsdag, zes weken lang, meegenomen in
de wondere wereld van experimenten, proefjes en demonstraties! Elke week
staat een nieuw thema centraal
en zal de professor de wetenschap en
techniek die daarachter zit uitleggen.
Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag
als echte wetenschapper. Van lessen over
geluidsgolven en het weer tot de wereld van
magneten en optische illusies. Er komt van
alles aan bod!
Na afloop van de show van 18 januari hebben
alle
kinderen
een
inschrijfformulier
meegekregen. LET OP! Inschrijven kan tot 25
januari en vol=vol. Nieuwsgierig? Kijk dan op
nederland.madscience.org of klik direct op het
inschrijfformulier.

Nieuwe naschoolse activiteiten!
Het is weer zover! Vanaf maandag 22 januari is er de mogelijkheid je in te schrijven voor de
naschoolse activiteiten. Het nieuwe activiteitenaanbod zal na de voorjaarsvakantie van start
gaan. De afgelopen periode was het een succes met taekwon-do, schaken en dansen… De
komende periode is er ook weer veel leuks te doen! De taekwon-do gaat weer door, maar er
zijn weer nieuwe activiteiten zoals film maken, relaxworkshop, gitaarles, bootcamp en meer!
Inschrijven kan op de site: activiteiten.delangekeizer.nl
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The Parenting Children Course
Iedereen die kinderen heeft, weet dat er best wat uitdagingen komen
kijken bij de opvoeding. Soms loop je tegen dingen aan die lastig zijn of
waar je niet direct goed raad mee weet. Hoe fijn kan het dan zijn om
wat praktische tools in handen te krijgen die je verder helpen!
Om die reden organiseren we in maart en april 2018 een
opvoedcursus.
Het betreft een cursus voor ouders van kinderen van 0-10 jaar.
We gebruiken voor deze cursus het materiaal van de Parenting
Children Course (www.parentingcourse.nl)
Het idee is om op een leuke en laagdrempelige manier en in een
relaxte sfeer met andere ouders ervaringen uit te wisselen en je te
bezinnen op de opvoeding. Ontmoeting, herkenning en inspiratie staan centraal. De cursus is
geschikt voor iedere ouder, ongeacht burgelijke staat of levensovertuiging.
De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten.
We hopen de volgende 6 donderdagen bij elkaar te komen: 8 maart, 15 maart, 22 maart, 5
april, 12 april en 19 april. Om 19.45 is er een inloopmoment. Van 20.00 tot 22.00 uur zijn we
bezig met het programma.
Spreekt het je aan om op een relaxte, inspirerende en motiverende manier in gesprek te
gaan met andere ouders over de opvoeding van je kinderen? Wil je investeren in gezonde
gezinsrelaties?
Vraag informatie of geef je op via pccdelier@hotmail.com. Of bel met Agnes Gooijer-Snel
(010-5120860/06-36596663) of Marleen Noordam (0174-764171/0623572789

AGENDA
dinsdag 23 jan.
woensdag 24 jan.
vrijdag 26 jan.
maandag 29 jan.
woensdag 31 jan.
woensdag 31 jan.
vrijdag 2 febr.
vrijdag 2 febr.
zaterdag 3 febr.
dinsdag 6 febr.
woensdag 7 febr.
donderdag 8 febr.
vrijdag 9 febr.

Vergadering medezeggenschapsraad
Inloopkwartiertje groep 1 t/m 3
Groep 8 proefles Flora College
Groep 1/2c en 1/2d naar het museum Meermanno
Kikkervoorstelling voor kleuters, nieuwe leerlingen en
kinderen t/m 4 jaar (10.00-10.45 uur)
Opendag Achtsprong 08.30-13.00 uur
Inloopkwartiertje groep 1 t/m 3
Opendag Achtsprong 08.30-17.00 uur
Opendag Achtsprong 10.00-13.00 uur
Vergadering Oudervereniging
Inloopkwartiertje groep 1 t/m 3
Groep 8 Prezi-les bibliotheek
‘s middags carnaval op school

elke dinsdag- en donderdagochtend van 08.30 - 09.30 uur inloopspreekuur bij Simone op de
Sportlaan (IB’er)
Studiedag: maandag 25 juni 2018
De alle kinderen zijn dan vrij!
De eerstvolgende nieuwsbrief ontvangt u op 9 februari
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