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Agenda
9 februari
13 februari
21 februari
23 februari
27 februari t/m 3 maart

Rapport mee, MR-vergadering
Inloopavond voor portfolio (kinderen
en ouders van groep 6, 7 en 8
Studiedag, alle kinderen vrij
Open podium: “8-sprong’s got talent”
Voorjaarsvakantie

Nieuws uit Groep 1-2
Thema Winter
Na de kerstvakantie zijn we in de kleutergroep begonnen met thema “Winter”.
We gebruiken hierbij het verhaal van ‘Kikker in de kou’ en doen allerlei
activiteiten uit de methode Schatkist. De kinderen hebben in de speelzaal een
verhaal dat werd voorgelezen uitgebeeld (pantomime) en we hebben 2 echte
winterliedjes geleerd. Verder wordt er natuurlijk ook veel voorgelezen rond het
thema en de kringactiviteiten (o.a. taal en rekenen) staan ook in het teken van
de winter. We volgen het weerbericht en houden de temperatuur bij. Er zijn
sneeuwpoppen geknutseld van de keukenrollen die zo goed voor ons gespaard
zijn. Nogmaals heel hartelijk bedankt daarvoor!
Hoewel niet alle kleuters naar het sjoeltoernooi konden komen, hebben ze
afgelopen periode toch allemaal kunnen sjoelen. We hadden het sjoelen op de
weektaak gezet en iedereen kon zelf plannen wanneer hij/zij wilde gaan sjoelen
tijdens de kiesbord-les. Op een formulier konden ze zelf bijhouden hoeveel
punten ze hadden gescoord. Er waren ook heel wat sjoel-talenten bij!
Cito-toets groep 2
De kinderen die meedoen aan het activiteitenaanbod van groep 2 hebben vorige
week de Cito-toets voor kleuters (M2) gemaakt. Deze toets bestaat uit de
onderdelen taal en rekenen en ieder onderdeel wordt in 2 delen afgenomen. De
kinderen krijgen dan een toetsboekje met daarin verschillende onderdelen van
taal (o.a. passieve woordenschat, rijmen, kritisch luisteren, schrift oriëntatie) en
rekenen (getalbegrip, meten en meetkunde). Er wordt dan steeds een vraag
door de juf voorgelezen en de kinderen mogen vervolgens een streep zetten
onder het goede plaatje. We bespreken de resultaten van deze toets met de
ouders van de betreffende kinderen tijdens de voortgangsgesprekken voor groep
2 op maandagavond 13 februari. U ontvangt hiervoor nog een uitnodiging. In
april worden er weer 10-minutengesprekjes gehouden met alle ouders, maar
mocht er eerder al iets zijn, kunt u altijd even bij ons langskomen na schooltijd.
Juf Anne
Sinds afgelopen maandag is juf Anne weer te zien in onze school. Zij heeft
eerder stage bij ons gelopen en heeft toen haar opleiding ook afgerond.Op dit
moment is zij bij ons om juf Rose te vervangen. Juf Rose herstelt gelukkig goed
van haar ongeluk met de fiets, maar kan op dit moment nog niet aan het werk.
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Hallo allemaal,
Een nieuw gezicht in groep 1-2. Nou, nieuw? Niet voor iedereen! Mijn naam is
Anne, ik ben 20 jaar en woon in Woerden. Tijdens mijn opleiding heb ik geregeld
stage gelopen op de Achtsprong. In 2015 ben ik afgestudeerd en heb ik mijn
diploma voor onderwijsassistent in ontvangst mogen nemen. Helaas is juf Rose
al enige tijd ziek, waardoor ik nu tijdelijk haar taken als onderwijsassistent zal
overnemen. Mijn vaste groep is groep 1-2, waar ik iedere ochtend werkzaam zal
zijn. Graag hoop ik de bekende gezichten weer eens te zien, en nieuwe
gezichten te ontmoeten! Tot snel!
Nieuws uit Groep 4-5
Cito
U heeft vast wel vernomen dat we op dit moment bezig zijn met de CITOtoetsen. We proberen iedere dag 1 toets te maken. Eigenlijk is het net als een
gewone toets, dus we maken er niets spannends van.

Vissen-nieuws
Hoera, eindelijk is ons aquarium bewoond
door drie prachtige vissen. Met elkaar
hebben we namen voor ze bedacht. Ze
heten Glimmie, Sneeuwvlokje en Dropje. De
kinderen waren erg nieuwsgierig hoe ze nu
van de winkel bij ons waren gekomen. Een
zakje met water was wel erg handig! We zijn
er erg blij mee en hopen dat ze lang bij ons
zullen blijven.

Spelling en taal
De nieuwe woorden voor dit nieuwe thema komen binnenkort weer mee naar
huis. Het is fijn als u hier samen met uw kind wat aandacht aan zal willen
besteden. De leerdoelen hangen op de gebruikelijke plek, op het raam boven
onze kapstok.
Nieuws uit Groep 7-8
In deze groepen is natuurlijk de afgelopen week hard gewerkt aan de CITO M
toetsen. Lekker stil in de klas werkend, werd er een goede score nagestreefd.
Jammer dat in deze periode een griepgolfje door het land raasde, want steeds
waren er wel enkele leerlingen niet aanwezig. Dat wordt dus nog wat individueel
werken in de komende dagen. Zodra de toets-uitslagen bekend zijn ontvangen
de ouders van leerlingen uit groep 8 een uitnodiging om over de uitslag te
komen praten, want volgend jaar moeten de leerlingen natuurlijk wel naar een
bij hen en hun niveau passende vervolgschool.
Enkele leerlingen uit groep 7 en 8 hebben een les
aan ouders gegeven. Dit in het teken van “De
Vreedzame School" Ouders waren via de mail
hiervoor uitgenodigd. Een klaslokaal vol had er
gevolg aan gegeven. Zij kregen een complete les
voorgeschoteld. De uitleg van de leerlingen was
prima, ouders merkten gewoon dat de leerlingen
zelf de lessen leuk vonden. Onder veel hilariteit
werkten de ouders de lesonderdelen af. Na afloop
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was iedereen het er wel over eens, De Vreedzame School draagt bij tot een leuk
schoolklimaat en leerlingen kunnen best zelf een les verzorgen.
In groep 7/8 is de jaarlijkse
maquettewedstrijd weer opgestart. Dit jaar is
de opdracht: “Ontwerp en bouw een stad /
onderzoekersverblijf op Mars.” Er werd
meteen begonnen met het verzamelen van
informatie over Mars, zodat ons bouwsel ook
zou kloppen met de omstandigheden op
Mars. Extra informatie kregen we door naar
een paar scenes te kijken van een SF-film
over Mars. Daarna ging elke leerling aan de
slag om ideetjes op te schrijven / te tekenen. Al die ideetjes werden omgezet tot
een totaalplan. Ondertussen is de piepschuim bodem al klaar. In de komende
weken zullen we er een echt Marslandschap van proberen te maken.
**************
Achtsprong feestdag
Op de donderdag voor de voorjaarsvakantie is het feest op school. Voor alle
duidelijkheid; dat is op 23 februari en niet op de 16de zoals op de kalender
vermeld staat. Het thema dit jaar is ‘Wij zijn sportief!’. Hieronder volgt een
lijst van de activiteiten van deze dag.
Spelletjesochtend
’s Ochtends zijn er in alle klassen leuke spelletjes. Wij zoeken hiervoor
hulpouders. U kunt zich binnenkort inschrijven (intekenlijsten komen op de
deuren) om te helpen bij een spel van 9 tot 10 uur en/of van 10.30 – 11.30 uur.
Heel de Achtsprong bakt
Er komt dit jaar weer een taartenbakwedstrijd. Uw kind bakt een taart (u mag
natuurlijk helpen) en levert deze ’s ochtends in. Meester Johan zal de taarten
proeven. De bakker van de lekkerste taart en die van de mooiste taart winnen
een prijs.
8-sprong’s got talent
’s Middags is er 8-sprong’s got talent. Kan je dansen, zingen, goochelen of …...
Iedereen die iets bijzonders kan mag meedoen. Het is de bedoeling dat de
kinderen thuis oefenen. In de week van het feest zijn de voorrondes. De
kinderen laten hun optreden dan vast aan de klas zien. Ouders zijn van harte
welkom om te komen kijken naar onze talenten.
Naast deze activiteiten is er ook nog de verkleedwedstrijd. Alle kinderen
mogen ’s ochtends verkleed (al dan niet in het thema) naar school komen. De
mooist verklede kinderen krijgen een prijsje. Inschrijven voor de bakwedstrijd
en 8-sprong’s got talent kan zodra de lijsten op de deuren hangen.
Oproep voor de luizencontrole
Na iedere vakantie is het weer noodzakelijk om alle kinderen te controleren op
neten en hoofdluis. Gelukkig is er een aantal ouders bereid om dit iedere keer
weer uit te voeren.
Om dit team te versterken zijn we op zoek naar nieuwe vrijwilligers.
De controles vinden doorgaans plaats in de eerste week na iedere vakantie, en
indien nodig op extra momenten om nacontroles uit te voeren. Kunt u het team
komen versterken dan horen wij dit graag van u! U kunt dit op school doorgeven
aan één van de teamleden.
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KUVO
Al meer dan 50 jaar wordt in Woerden een gezamenlijk binnenschools
programma van kunst- en cultuureducatie gerealiseerd, voor alle kinderen van
4-18 jaar. Het is uniek in Nederland dat alle lokale schoolbesturen via KUVO
samenwerken in deze basisvorming voor ieder kind.
Meer dan 10.000 kinderen maken zo structureel kennis met podiumkunsten,
erfgoed, beeldende kunst en muziek. We stimuleren zo – ook op deze school het creatief vermogen en zelfvertrouwen bij alle kinderen, ook als zij er van huis
uit niet mee in aanraking komen of kwetsbaar zijn. Dit doen we met veel lokale
partijen samen. Veel volwassenen hebben in hun jeugd ook KUVO al
meegemaakt. Ook buiten schooltijd dragen we bij aan initiatieven o.g.v. kunst
en cultuur en het betrekken van de wijk. We kunnen er trots op zijn dat we met
elkaar, op structurele basis, al zoveel bereiken. Het is een gezamenlijke
uitdaging om hier zorg voor te blijven dragen.
Maatschappelijke ontwikkelingen onderstrepen het belang van een brede
basisvorming voor ieder kind. In 2017 willen we daarom verder bouwen aan
doorgaande leerlijnen voor alle disciplines. Dit doen we samen met de school,
lokale culturele partners en met gerenommeerde relaties op nationaal niveau.
Staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker onderstreept in zijn visie voor
2032 het belang van creativiteit, probleemoplossende vaardigheden,
samenwerking, digitale en culturele vaardigheden.
KUVO is een stichting zonder
winstoogmerk.
Om in de toekomst ons belangrijke
werk te kunnen blijven doen, willen
wij de kracht en het belang van deze
collectieve aanpak onderstrepen.
Alle (groot-)ouders die ons een
warm hart toedragen, kunnen ons
ondersteunen als ‘Vriend van
KUVO’.
Voor meer informatie, zie
www.kuvolokaal.nl/vrienden of mail: carole@kuvolokaal.nl. Wij verwelkomen u
graag als Vriend!
Hartelijke groet,
Carole Leroy
Directeur

Kerstmusical en Kerstconcert op dvd
In december voerden de leerlingen van groep 6 de kerstmusical op en was er
het kerstconcert. Deze musical en kerstconcert is gefilmd en staan op één dvd.
U kunt nu de dvd bestellen bij de leerkracht of bij meester Rob voor 5 euro
Verjaardagen
6 februari
8 februari
10 februari
10 februari
11 februari

Elina, groep 7
Marouane, groep 8
Intissar, groep 1
Fenna, groep 1
Fiene, groep 6
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