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Agenda
In de week van 10 april en 18 april
12 april
13
14
19
18
21
24
12
18

april
t/m 17 april
april
t/m 20 april
april
april t/m 5 mei
mei
mei

Voortgangsgesprekken met ouders
Open scholen route Molenvliet;
Open Huis
Continurooster tot 14.00 uur
Paasvakantie
MR vergadering
Cito eindtoets groep 8
Koningsspelen
Meivakantie
Textielinzameling
Schoolfotograaf

Nieuws uit groep 1-2
Thema sprookjes
De afgelopen weken hebben we in de kleutergroep gewerkt aan het
sprookjesthema. De kinderen hadden zelf voor dit thema gekozen en waren er
dan ook heel enthousiast mee bezig. We kregen mooie sprookjesboeken te leen
voor in de klas en er zijn heel wat sprookjes verteld en voorgelezen. In onze
sprookjesboom hingen we na afloop steeds een voorwerp dat bij het sprookje
hoorde en het is een prachtige sprookjesboom geworden. Daarnaast hebben de
kinderen natuurlijk van alles geknutseld om de klas aan te kleden, zoals maskers
van de boze wolf, een plakwerkje van de prinses op de erwt en een heks
(gemaakt van een voetafdruk). Ook zijn er heel veel lekkere snoepjes gekleurd
en uitgeknipt om het snoephuisje van Hans en Grietje te versieren. De
poppenhoek was namelijk omgetoverd tot sprookjespaleis en snoephuisje. Er
liepen dagelijks prachtige prinsessen rond, maar ook de boze heks was er
regelmatig te vinden. Een aantal kinderen heeft gewerkt in een
sprookjeswerkboekje met oefenbladen voor taal en rekenen. Ook hebben we
speciale sprookjes-gezelschapsspelletjes gedaan en daarbij geleerd om op je
beurt te wachten, omgaan met winnen/verliezen, stippen op de dobbelstenen
tellen etc. We gaan het thema nu afronden en de komende weken gaan we
aandacht besteden aan de lente.
************
Keuze voor HVO of GVO voor het nieuwe schooljaar 2017/2018
Deze week krijgen de kinderen van groep 4 t/m groep 7 weer een brief mee
naar huis waarmee een keus kan worden gemaakt tussen de vakken
Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) of Godsdienstig Vormingsonderwijs
(GVO). Deze twee vakken worden al jaren op de Achtsprong aangeboden aan de
groepen 5 t/m 8. Het gaat om lessen van 45 minuten per week op de
donderdagochtend.
In deze lessen wordt vanuit Humanistisch of Christelijk perspectief gewerkt aan
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levensvragen en dilemma’s die een rol spelen in het leven van kinderen. Wij
doen dit met verschillende werkvormen zoals verhalen, kringgesprek, schrijven,
tekenen, knutselen en spel.
Mocht u vragen hebben over onze lessen: Op donderdagochtenden zijn we op
school en bent u van harte welkom om ze te stellen.
Wij hopen dat weer veel kinderen zich opgeven!
Hilda den Bleeker (GVO) en Monique Schreuder (HVO)

Paasfeest
Op donderdag 13 april vieren we het Paasfeest op school.
Naast de gezamenlijke lunch zullen alle andere activiteiten deze
dag ook in het teken van Pasen staan.
Omdat we deze dag gezamenlijk lunchen zijn de kinderen niet om 15.15 uur
maar om 14.00 uur vrij.
‘s Ochtends starten de kinderen in hun eigen groep. Vanaf 9 uur kunnen de
kinderen in alle lokalen meedoen aan knutselactiviteiten. De knutselactiviteiten
duren tot 10.15 uur.
Voor de begeleiding van de knutselactiviteiten zijn we op zoek naar
(groot)ouders die ons hierbij willen helpen. U kunt zich hiervoor opgeven op het
formulier dat op alle klassendeuren hangt. Een van de activiteiten is het
versieren van een gekookt eitje. Wij vragen u dit aan uw kind mee te geven naar
school.
Voor de pauze van 10.15 uur moeten de kinderen zelf eten en drinken
meenemen.
Om 12 uur gaan we met alle kinderen genieten van een lekkere lunch.
Als het weer het toelaat, gaan we picknicken op het plein. Bij slecht weer maken
we het binnen gezellig.
Voor de lunch willen we een beroep doen op alle ouders. Op de deuren van de
klassen hangen ideeën voor hapjes, maar andere suggesties zijn ook welkom.
De lekkernijen kunnen ’s ochtends op school afgeleverd worden.
Als u een picknickkleed te leen heeft, wilt u dit dan even doorgeven aan een van
de leerkrachten.
Mocht uw kind een voedselallergie hebben, wilt u dan even contact opnemen
met de leerkracht. Dan kunnen we, als dat nodig is, samen zorgen voor een
alternatief.
Koningsspelen
Op vrijdag 21 april nemen wij weer deel aan de Koningsspelen.
De groepen 3 t/m 8 hebben een sportief programma bij atletiekvereniging
Clytoneus. Dit jaar zit onze school in het eerste tijdsblok, dus vanaf 8.30 uur.
De leerkrachten van de diverse groepen zullen hier nog afspraken met de
kinderen en u over maken.
Groep 1-2 neemt dit jaar ook deel aan een programma, dit vindt plaats op het
korfbalveld. De ouders van deze groep zullen ook door de leerkracht verder
geïnformeerd worden. Wij hanteren die dag de reguliere schooltijden en hebben
geen gezamenlijk ontbijt of lunch.
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VRIJDAG 12 MEI: TEXTIEL INZAMELING
Vrijdag 12 mei staat er de hele dag een kledingcontainer van Regiodoel
bij de hoofdingang van de school.
Voor elke kilo kleding of textiel die we daarin verzamelen, krijgt de school 10 cent.
De opbrengst gebruiken we voor extraatjes voor de school.
De kleding of het textiel hoeft niet heel te zijn, wel schoon en droog!
Herbruikbare kleding gaat naar mensen die het goed kunnen gebruiken, en
levert geld op voor de goede doelen van Regiodoel. Kapotte kleding en textiel
wordt verwerkt tot vezels voor nieuw textiel, poetslappen, vulling voor
matrassen en isolatiemateriaal.
DIT MAG IN DE CONTAINER:
onder- en bovenkleding, ook sokken en ondergoed
jassen, jacks, mutsen en sjaals
schoenen, laarzen, gympen, slippers, sandalen (per
paar aan elkaar gemaakt of in een gesloten tas)
handdoeken, theedoeken,
washandjes
dekbedhoezen, lakens en
dekens
dekbedden
gordijnen en vitrages
riemen
dassen, hoeden, petten, tassen
knuffels en klein speelgoed
Alles in gesloten plastic zakken.
DIT MAG NIET IN DE CONTAINER:
vloerbedekking, tapijt
matrassen en kussens
natte kleding
textiele landbouw producten
knipselresten en vulmateriaal
huishoudelijk afval
chemisch afval
STOP ER GEEN ROMMEL IN, DAT MAAKT
ALLES ONBRUIKBAAR!
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DUS: kijk nog eens even goed in je klerenkast, op zolder en in het rommelhok
en lever alle textiel en schoenen in waar je uit gegroeid bent, die je stuk
gespeeld hebt of die je niet meer nodig hebt.
Alvast bedankt!
Ouderraad OBS de Achtsprong
Schoolfotograaf
Op donderdag 18 mei komt de schoolfotograaf weer op school.
Wij informeren u nog over de kleur van de achtergrond en over gezinsfoto’s met
kleine broertjes en zusjes.

Verjaardagen
14 april
14 april
18 april
20 april
21 april
27 april
4 mei
6 mei
12 mei
12 mei
13 mei
14 mei
14 mei

Noor, groep 7
Arda, groep 3
Jimi, groep 1
El Teet Sa, groep 4
Milo, groep 5
Fee, groep 7
Simon, groep 6
Lisette, groep 8
Marwa, groep 7
Bram, groep 6
Kadia, groep 5
Pepper, groep 6
Medina, groep 4
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