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Agenda
In de week van 12 september
22 september

29 september
12 oktober

28 oktober

Kennismakingsgesprekken met
ouders
Body Boem Big Band! 15.00 uur
presentatie voor ouders, tot ca. 15.25
uur
Studiedag, alle kinderen vrij
Ledenvergadering van de Ouderraad:
alle ouders zijn uitgenodigd en praten
mee over belangrijke beslissingen.
Tijdstip: 20:00 uur
Textielcontainer

Onze achterban verschijnt voortaan 1x in de twee weken op de maandag.
Nieuws uit Groep 1-2
Welkom op school
Na de zomervakantie zijn Rafiq (het broertje van Anwar en Dina) en Nihal (het
zusje van Dunya) bij ons in de groep gekomen om te wennen. We wensen hen
een fijne schooltijd toe op OBS De Achtsprong!
Een nieuw schooljaar
Na de zomervakantie konden we alle kinderen weer ontvangen in een lekker
schoon lokaal. Nogmaals dank aan de ouders die voor de vakantie hebben
geholpen met het schoonmaken van de materialen!
We hebben de klas dit schooljaar weer iets anders ingericht en gebruiken het
oude lokaal van groep 3 nu als een apart "werklokaal" waar we o.a. iedere dag
een half uurtje kastwerk doen.
We zijn de eerste 3 schoolweken bezig geweest met het eerste blok van onze
nieuwe methode "De vreedzame school". Dit blok ging over 'Wij horen bij elkaar'
en de kinderen hebben (opnieuw) kennisgemaakt met elkaar en het lokaal. Ook
hebben we het gehad over regels, routines, taken en verantwoordelijkheden. We
hebben met elkaar een opsteker-ketting gemaakt en als je iemand een opsteker
(complimentje) geeft, mag je ook de opsteker-ketting bij diegene omhangen. Er
was ook een les die ging over je grenzen aangeven en leren om "stop hou op" te
zeggen. Bij de lessen worden vaak coöperatieve werkvormen gebruikt die goed
passen binnen ons daltononderwijs.
Er hoort ook een grote bal bij in de vorm van een wereldbol waar we vaak een
openingsactiviteit mee doen en er zijn twee knuffels: aap en tijger.
Daarnaast hebben we ook activiteiten gedaan uit de methode Schatkist, die mooi
aansloten bij het thema 'Een nieuw schooljaar'. We hebben o.a. onze namen
eens goed bekeken en uitgezocht welke namen met dezelfde letter beginnen.
Ook zijn we al met getallen bezig geweest en hebben we gekeken hoe oud
iedereen is. De kinderen hebben allemaal al een mooie spiegel geknutseld en
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iedereen heeft een verjaardagsbutton gemaakt die gelijk dienst doet als
verjaardagskalender.
We hebben twee enthousiaste vrijwilligers die ieder jaar weer wekelijks bij ons in
de groep te vinden zijn.
-Juf Ankie komt iedere maandagochtend om met kleine groepjes kinderen te
werken aan hun taalontwikkeling en woordenschat.
-Juf Diny komt iedere woensdagochtend om rekenactiviteiten te doen met de
kinderen uit groep 2.
Gymschoenen
We hebben inmiddels al heel wat gymschoenen terug op school, maar nog niet
alle kinderen hebben hun gymschoenen meegenomen. Mocht uw kind nog geen
gymschoenen hebben meegenomen, wilt u dan zorgen dat ze komende week op
school zijn?
Nieuws uit Groep 3
De eerste paar weken zijn inmiddels achter de rug en iedereen is inmiddels
aardig gewend aan het reilen en zeilen in de groep. Het is een heel gezellig en
gemotiveerd groepje, we genieten volop!
We zijn met lezen al bijna toe aan de afsluiting van de eerste kern, dit gebeurt
altijd door middel van een aantal kleine toetsjes, zodat wij als leerkracht goed
de vorderingen per kind kunnen bijhouden. Op deze manier kunnen we snel
extra hulp inzetten als het kind daar behoefte aan blijkt te hebben (of natuurlijk
extra uitdagingen geven).
Op het raam naast de deur van de klas kunt u steeds vinden waar we in de
groep mee aan het werk zijn (wat de kinderen de komende periode gaan leren).
Met het lezen thuis kunt u niet vroeg genoeg beginnen, dus wij vragen u ook om
thuis regelmatig met uw kind te oefenen met lezen. In de bibliotheek, in het
centrum van Woerden, kunnen kinderen gratis lid worden en ze hebben daar de
boekjes die aansluiten bij het leesniveau van uw kind (u kunt ons altijd even
komen vragen welk niveau uw kind nodig heeft). Op school hangen wij de
aangeboden letters op een letterlijn in de klas, kinderen vinden het vaak ook
leuk thuis hun eigen letterlijn te maken, zo kunnen de letters thuis ook steeds
even herhaald worden. Dit is vooral fijn voor de kinderen die wel wat moeite
hebben met het onthouden van zoveel verschillende letters. Het tempo ligt
namelijk best hoog, we leren ongeveer 3 letters per week!
Als u thuis aan de slag gaat met een letterlijn, kunt u de letters bij ons vragen,
dat scheelt u weer extra werk.
We merken dat iedereen nog erg moet wennen aan de gymlessen op maandag
en vrijdag. Er zijn regelmatig kinderen die geen gymkleding bij zich hebben. Wilt
u uw kind helpen onthouden de gymkleding elke maandag mee te geven!
Deze week hebben we de omgekeerde oudergesprekken, dan spreken we elkaar
wat uitgebreider over uw kind, tot dan!
Nieuws uit Groep 4-5
Inmiddels zijn de eerste 3 weken van dit schooljaar alweer voorbij gevlogen.
Door het heerlijke zomerweer blijven we nog steeds in zomerse stemming. Op
een warme middag in de eerste week hebben we buiten gespeeld met
gezelschapsspelletjes en dat was supergezellig. Groep 4 en 5 heeft deze eerste 3
weken, net als de andere groepen, 10 nieuwe lessen voorgeschoteld gekregen
van het programma Vreedzame school. Iedereen probeert zijn inbreng hierbij te
geven om zo een goed groepsgevoel te krijgen. Voor ons een interessante
nieuwe methode met veel kleine spelelementen, zodat je leert hoe je het best
met elkaar om kunt gaan. We hebben elkaar op een leuke manier wat beter
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leren kennen. In onze groep vindt u foto’s van het samen
spelen en een bord waarop we belangrijke woorden van
deze lessen uitleggen. De kinderen zijn er zelf ook
enthousiast over. Als afsluiter is er een gezamenlijke
slinger gemaakt die we bij iedere feestelijke dag kunnen
ophangen in de klas. Na deze 3 startweken komt er in
ieder geval iedere week 1 les op ons programma te staan. U hoort hier nog meer
van.
Naast deze nieuwe methode voor de sociaal emotionele ontwikkeling zijn we
gestart met de nieuwe methode voor spelling en taal. Mooie nieuwe boeken en
werkboeken en daarbij veel nieuwe opdrachten. We zijn al druk met het
ontleden in beide groepen. We hebben geleerd wat een lidwoord is, maar ook
hoe je een zelfstandig naamwoord en een bijvoeglijk naamwoord kunt vinden.
Dit komt nog veelvuldig terug want dat valt nog niet mee. Het werken op de
tablet doen we ook dagelijks. De kinderen zijn er aardig aan gewend geraakt.
Kom gerust na schooltijd eens samen met uw kind snuffelen in de nieuwe
boeken, om zo een beter beeld te krijgen wat we zoal doen.
De komende week kijken wij uit naar de 10 minutengesprekken met u als ouder.
Tot dan.
Nieuws uit Groep 6
We zijn in groep 6 gestart met de nieuwe taal- en spellingmethode. Dat is best
even wennen, want de lessen zien er heel anders uit dan we gewend waren.
Maar de kinderen zijn erg enthousiast, al vinden ze het soms best moeilijk.
Gelukkig start elke les met ‘even proberen’. Kinderen kunnen dan kijken of ze de
nieuwe stof al snappen. Als ze het moeilijk vinden krijgen ze natuurlijk extra
uitleg.
Met aardrijkskunde zijn we gestart met het hoofdstuk
over de gemeente. Hierin gaat het onder meer over
hoe een gemeente bestuurd wordt. En wie kan dat nu
beter vertellen dan onze eigen burgemeester Victor
Molkenboer? Afgelopen woensdag was hij bij ons in
de klas om van alles te vertellen en vragen van de
kinderen te beantwoorden.
Afgelopen woensdag hebben de kinderen hun eerste huiswerk mee gekregen
(topografie van de provincies en hun hoofdsteden). Elke woensdag krijgt groep 6
huiswerk mee. Het gaat soms om maakwerk, maar meestal is het leerwerk. De
toets is dan ook steeds op woensdag. Wilt u uw kind helpen herinneren dat het
het blauwe huiswerkmapje elke woensdag mee naar school neemt?
Deze week zijn ook de boekbesprekingen ingepland. De kinderen hebben een
informatieblad meegekregen met daarop tips en de datum waarop de
boekbespreking gehouden moet worden.
Nieuws uit Groep 7-8
De eerste drie weken zijn weer voorbij. En dat was voor de leerlingen en mij
natuurlijk even wennen. Niet aan elkaar, want we kenden elkaar al van de
gymlessen van vorig jaar. Het was weer even op gang komen na 6 weken lekker
ontspannen. Lag het werktempo in de eerste dagen nog op vakantieniveau,
momenteel gaan we als een speer.
Met behulp van het nieuwe programma van de Vreedzame School hebben we de
schoolregels besproken en klassenafspraken gemaakt. Hierbij waren vooral de
“binnenkomer” en de “afsluiter” van de les voor de kinderen bijzonder leuk.
In groep 7 en 8 werden de leerlingen op de eerste dag al verrast met nieuwe
tablets, grote schermen en toetsenborden. Lekker werken voor de groep.
Jammer dat er (nog) geen tekstverwerker op zit, maar dat komt in de toekomst
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misschien nog wel. Ondertussen zijn ook alle programma’s voor mij als
leerkracht opengesteld, zodat ik er op het digibord ook mee kan werken.
In groep 7 en 8 worden we het hele jaar op maandag en vrijdag begeleid door
Jennifer Plomp, die haar stage bij ons verricht.
Jennifer wil zich in de toekomst ook nog bekwamen in fotografie, dus kon ze
meteen aan de slag op de Klassendag om foto´s te maken van ons bezoek aan
diverse Woerdense monumenten. De foto´s komen t.z.t. in de schoolkrant en op
de website
Meester Johan
Leesbegeleiders gezocht
We zijn op zoek naar iemand die het leuk vindt
om één of twee keer per week een uurtje te
lezen met een aantal kinderen van groep 3 en 4.
Deze kinderen werken één op één met een
speciaal computerprogramma, waarbij de
kinderen onder begeleiding hulp krijgen met
lezen. De begeleider leest voor wat de leerling
moet doen, het computerprogramma geeft
precies aan wat er moet gebeuren. Lijkt u dit
wel leuk loop dan even langs bij mij. Mijn kamer
is boven en ik ben op dinsdag en donderdag de
hele dag aanwezig en op woensdagochtend. Ik
kan u dan laten zien wat het is en wat we dan
van u verwachten. Samen kunnen we dan kijken
of dit iets voor u is. Ook kunt u voor meer
informatie mailen naar ib@obsdeachtsprong.nl.
Karen Bree
Body Boem Big Band!
Op donderdag 22 september vieren wij een muzikaal feestje! Vanwege het 10jarig bestaan van Stichting Klasse (het bestuur waar onze school onder valt) en
in samenwerking met de Ouderraad, krijgen alle kinderen een muzikale
workshop. Aan het einde van de schooldag komen alle kinderen samen voor een
spetterende finale! U bent van harte uitgenodigd om deze finale om 15.00 uur
bij te wonen! Deze presentatie duurt ca 25 minuten, de kinderen zijn die dag
dus iets later klaar! Wij hebben de BSO hier inmiddels over ingelicht.

Verjaardagen
11 september
12 september

Marlies van der Lecq, groep 6
Brecht Birkhoff, groep 5
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