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Agenda
29 november
1 december

5 december

Toneel groep 3, 14.15 uur
Pietenmiddag groep 1 t/m 5; deze
middag is verschoven van 24
november naar 1 december
Sinterklaasfeest, vanaf 12.00 uur
vrij

Kerstknutselen
Maandag 12 december wordt er in de bovenbouw groepsdoorbroken geknutseld
in het kerstthema. Als u kunt helpen, wilt u dit dan doorgeven aan de
groepsleerkracht van uw (klein)kind.
Kerstversieren
Op maandag 12 december wordt de school vanaf 19.00 uur in kerstsfeer
gebracht. Hierbij kunnen we alle hulp gebruiken.
Kerstconcert
Op woensdag 21 december is om 11.00 uur het niet meer weg te denken
kerstconcert. Leerlingen die een instrument bespelen en aan het concert mee
willen doen, kunnen zich vanaf deze week inschrijven. Dit concert is niet bedoeld
voor playbackacts of dansjes.
We zouden het ook fijn vinden als een aantal (groot)ouders wil optreden tijdens
het kerstconcert. U kunt zich ook opgeven op het inschrijfformulier dat bij iedere
groep hangt.
12 december
13 december
16 december
21 december
22 december
23 december
26 december t/m 6 januari

Knutselmiddag
Versieravond kerst, 19.00 uur
MR-vergadering
Schaatsen bovenbouw, 08.45 – 10.15
uur groep 4 t/m 8
Kerstconcert, 11.00 uur
Bestek, bord en beker meenemen,
Kerstviering ’s avonds 17.00 -19.00
uur (musical en diner), middag vrij
Onderbouw vrij, bovenbouw vanaf
12.00 uur vrij
Kerstvakantie
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Afwezigheid juf Rose
Helaas is juf Rose al even afwezig op school.
Door een aanrijding die zij had met haar fiets heeft zij o.a. last van een
hersenschudding. Rust is op dit moment de beste remedie.
Met elkaar proberen we de taken van Rose zo goed mogelijk over te nemen.
Voor vragen over de coördinatie van de overblijf kunt u voorlopig bij de directie
terecht. Het versturen van de facturen voor de overblijf lopen door haar
afwezigheid helaas vertraging op.
Wij doen ons best om deze begin december te kunnen mailen aan u.
*****************
Nieuws uit groep 1-2
Welkom op school
Binnenkort komt Rick wennen bij ons in de kleutergroep. We hopen dat hij zich
snel thuis voelt op onze school en wensen hem een fijne schooltijd toe op OBS
De Achtsprong!
Het is in de kleutergroep altijd een gezellige tijd rondom Sinterklaas. De
kinderen zijn druk bezig met het zingen van liedjes en we knutselen natuurlijk
ook binnen dit thema. Vorige week hebben de kinderen een stoomboot gemaakt
van mozaïek-plakfiguurtjes en we zijn nu bezig met een Pietje in een
schoorsteen. Iedere pauze kijken we tijdens het eten en drinken naar het
Sinterklaasjournaal en er wordt veel voorgelezen. Het was natuurlijk ook weer
spannend voor de kinderen om hun schoen op school te mogen zetten. Gelukkig
waren de Pieten onze school niet vergeten en hadden ze alle schoenen gevuld.
In deze achterban vindt u meer informatie over de sinterklaasperiode op school.
We werken sinds de herfstvakantie nauw samen met groep 3 en de kinderen
worden op meerdere momenten in de week gemixt om een activiteit op hun
niveau te doen.
Daarnaast zijn we ook begonnen met onze nieuwe schrijfmethode en hebben de
kinderen die meedoen aan het programma van groep 2 het cijfer 1 leren
schrijven. Zoals in de ouderbrief van de schrijfmethode al stond, wordt er
geadviseerd de kleuters hun naam te leren schrijven in hoofdletters. Deze letters
zijn qua motorische vaardigheden makkelijker te maken en het voorkomt dan
later problemen in groep 3 bij het goed leren schrijven van de letters. Het nadeel
is dat het voor kinderen verwarrend kan zijn dat een letter er dan heel anders
uit ziet, maar dezelfde klank heeft (bijv. r-R, f-F etc.). Daarom blijven we op
school de leesletters gebruiken bij alles wat we bij tekeningen schrijven en zijn
de hoofdletters dus vooral bedoeld als de kinderen zelf hun naam (of andere
woorden) willen leren schrijven. Mocht u hierover nog vragen hebben, dan kunt
u na schooltijd altijd even bij ons langslopen.
Nieuws uit groep 4-5
De afgelopen week hebben we thema 2 van taal en spelling afgesloten.
We zijn nu nog wat extra aan het oefenen met de onderdelen waar we foutjes in
hebben gemaakt. Aanstaande woensdag beginnen we aan thema 3. Wilt u
ervoor zorgen dat het zwarte mapje met de woordenschatwoorden weer naar
school komt, zodat wij de woorden van thema 3 erin kunnen doen. Iedere week
bespreken wij een aantal nieuwe woorden. Daar praten we over en maken we
oefeningen mee. We hangen de moeilijke woorden ook op onze woordmuur. Aan
het eind van het thema krijgen de kinderen een taaltoets, waarin van 12
woorden de betekenis wordt gevraagd. Daarnaast bevat de toets ook het
onderdeel: “taal verkennen”. Hierin worden zaken gevraagd zoals b.v. het
werkwoord, of het meervoud van een woord. We hebben over deze items in de
lessen uitgebreid aandacht aan besteed. Op het raam bij de jassen in de hal
kunt u zien wat er per thema aan bod komt.
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In groep 5 blijft het alfabet voor moeilijkheden zorgen. We gaan dit nog extra
oefenen, zodat iedereen dit onder de knie krijgt.
De spelling wordt afgesloten met een woorddictee en een zinnendictee. Iedere
dag staat spelling op ons programma, zodat de kinderen goed voorbereid aan de
toets kunnen beginnen.
Groep 4-5 krijgt deze week van rekenen de toets van blok 2, zodat we na de
Sinterklaas met een nieuw blok kunnen starten.
Vandaag hebben we met geschiedenis thema 2 afgesloten met een open boek
toets. Van de KUVO hebben we “Op stap met Jet en Jan” aangevraagd. Hiermee
krijgen de kinderen een beeld van het dagelijks leven rond 1910 in Woerden. Dit
project gaan we de komende weken tot aan de kerstvakantie doen.
Nieuws uit Groep 6
Excursie groep 6 naar het Stedelijk Museum
Maandag 30 januari 2017 gaat groep 6 naar het Stedelijk
Museum in Amsterdam. We zullen hier met een bus naartoe
gaan. Voor deze excursie zoeken we nog één extra
begeleider. We worden om 9.30 uur opgehaald en zullen
rond 13.00 uur weer terug op school zijn.
De kinderen zullen met z’n allen op school lunchen, maar
tegen die tijd krijgt u nog wel een herinnering.
Kerstmusical
Hoewel je in alle klassen vrolijke Sinterklaasliedjes hoort, hoor je in groep 6 ook
al Kerstliedjes. Een goede week geleden zijn de rollen voor de Kerstmusical
verdeeld en het oefenen is begonnen. De kinderen hebben er veel zin in en zijn
niet alleen op school, maar ook thuis flink hun rol aan het leren. Op donderdag
22 december is de uitvoering. Deze begint om 17.00 uur. Familieleden van de
kinderen van groep 6 zijn natuurlijk van harte welkom om te komen kijken.
*****************
Uit de Ouderraad
We zoeken een aantal nieuwe leden voor de Ouderraad (ook vaders!). Vind je
het leuk om meer betrokken te zijn bij de school, wil je meehelpen bij het
organiseren en uitvoeren van de feestelijkheden of heb je leuke ideeën over hoe
het anders kan? Spreek een van ons dan eens aan op het schoolplein of mail
naar or.obsdeachtsprong@gmail.com.
De Ouderraad bestaat momenteel uit Barbara (moeder van Simon en Roland),
Jetske (moeder van Caelin), Sicco (vader van Aafke), Lisette (moeder van
Lianne), Anneloes (moeder van Finn), Sandra (moeder van Ishan), Juf Carry,
Meester Johan.

Nog even ter herinnering
Natuurlijk heeft u allemaal een e-mail ontvangen over de activiteiten de
komende weken en ook nog een exemplaar op papier, wij willen u toch nog even
helpen herinneren aan het volgende:
Donderdag 1 december:
 De kinderen van groep 6 t/m 8 nemen de surprises (graag naam
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onderop) mee naar school. Deze worden tentoongesteld in de
bovenbouwhal.


Pietenmiddag voor groep 1 t/m 5. De kinderen mogen verkleed als Piet of
Sint naar school komen. Groep 3,4 en 5 hebben hun gymschoenen nodig
in verband met activiteiten in de speelzaal. We kunnen nog hulp van
(groot)ouders gebruiken!

Maandag 5 december:
 Sinterklaasfeest op school. We
ontvangen de Sint om 8.30 uur buiten
op het schoolplein. Zorgt u ervoor dat
uw kind op tijd op school is!


Daarna gaan we naar binnen en gaat het
feest voor de kinderen in de hal verder,
nadat iedereen zijn jas heeft
opgehangen.



De ouders van de groepen 1 t/m 5 zijn
van harte welkom in de klas tijdens het
Sinterklaas bezoek. De tijden kunnen
ietsje afwijken.
Groep 1/2 van 09.10 – 09.45 uur
Groep 3

van 09.45 – 10.15 uur

Groep 4/5 van 10.30 – 11.15 uur


Alle kinderen krijgen in de pauze iets te eten en te drinken. Er is dus
geen pauzehapje nodig!
Heeft uw kind een allergie, dan kunt u bij de leerkracht informeren wat er
gegeten en gedronken wordt. Indien nodig kunt u dan zelf voor iets
lekkers zorgen.



Alle kinderen zijn maandagmiddag 5 december vrij!



De kinderen van groep 1 t/m 5 kunnen gewoon om 12 uur opgehaald
worden.
Voor de groepen 6 t/m 8 kan het surprisefeest wat uitlopen.

Dinsdag 6 december:
De school begint gewoon om 08.30 uur.

In groep 1 t/m 5 krijgen de kinderen deze dag de gelegenheid om op
school nog even met hun nieuwe speelgoed te spelen. De kinderen uit de
groepen 6 t/m 8 mogen ook iets mee naar school nemen om te laten zien.
Het meenemen van speelgoed (in een aparte tas en voorzien van naam) is
uiteraard op eigen risico en het is dan ook beter om geen speelgoed met
kleine en/of losse onderdeeltjes mee te nemen.
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Jumbo spaarpunten
In september hebben wij meegedaan aan de Jumbo spaaractie.
Afgelopen donderdag werden de geldbedragen bekend gemaakt en over de
scholen verdeeld. De Achtsprong heeft met deze actie €300,- opgehaald. We
gaan dit besteden aan speelmateriaal.
We zijn erg blij met dit extraatje en bedanken iedereen voor het inleveren van
de spaarpunten!

Verjaardagen
7 december
9 december
11 december
12 december

Suzanne, groep 6
Hugo, groep 2
Maya, groep 5
Thomas, groep 7

5

