De Achterban
Nieuwsbrief van OBS De Achtsprong
Nr. 1, Augustus 2017
Stromenlaan 128a
3448 CH Woerden
0348-410005

Beste ouders/verzorgers,
Na een goede start is het schooljaar inmiddels weer bijna 2 weken oud. We
verwelkomen 2 nieuwe collega’s nogmaals van harte; juf Mascha in groep 7-8 en
meester Jeroen, die het vak nog gaat leren, in groep 5-6. Dit jaar zien de
kinderen van groep 3 t/m 8 ook in de gymzaal een nieuw gezicht, juf Jolijn is
vakleerkracht en gaat de lessen op vrijdag geven.
Achterban
De inhoud van deze nieuwsbrief heeft een verandering ondergaan. Ook het
moment van verschijnen en de frequentie gaan wij aanpassen. De Achterban zal
dit schooljaar circa negen keer verschijnen. De inhoud zal gaan over ons
daltononderwijs, over onze speerpunten, over lesmethoden en projecten en over
vernieuwingen binnen onze school. Alle andere communicatie verloopt via het
platform Social Schools en per mail. Heeft u vragen of opmerkingen, ongeacht
waar die over gaan, neemt u dan gerust contact op met de groepsleerkracht of
de directie.
Muziekonderwijs
Ook nieuw op vrijdag is juf Melde. Zij gaat in alle groepen, in samenwerking met
de groepsleerkrachten, muzieklessen geven. Met de subsidieregeling Impuls
Muziekonderwijs wordt het mogelijk gemaakt om structureel beter
muziekonderwijs op school te geven. De komende drie schooljaren zullen wij
hiervoor begeleid worden door het Klooster en juf Melde.
Lokaal voor creatieve vakken en techniek
Door de veranderende groepsindeling is er een lokaal leeg komen te staan. Dit
lokaal wordt o.a. gebruikt om aan delen van de combinatiegroepen les te geven.
Daarnaast willen we dit lokaal verder gaan inrichten als een creatief lokaal, maar
ook als ruimte die geschikt is voor technieklessen en lessen die ruimte bieden
aan een meer onderzoekende en ontdekkende houding bij kinderen. Dit moet de
komende tijd verder gaan groeien, maar de eerste stappen in die richting
worden inmiddels al gezet. Techniek zal ook verder vorm krijgen tijdens de
projectweken die gepland staan voor de hele school. Deze zijn in maart 2018.
Wij zullen u hier nog verder over berichten en zijn dan ook zeker nieuwsgierig of
er nog ouders zijn die tijdens dit project een workshop o.i.d. kunnen verzorgen.
Plusonderwijs
Dit schooljaar is juf Jane op donderdagochtend ingeroosterd om plusonderwijs te
gaan geven. De ouders van de kinderen die hieraan gaan deelnemen worden
hierover apart geïnformeerd. Met dit structurele plusonderwijs willen wij graag
een meer gedegen aanbod creëren voor de kinderen die meer uitdaging kunnen
gebruiken.
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Vreedzame School
Ook de Vreedzame School zetten wij uiteraard voort. Dit wordt het tweede jaar
dat wij deze methode gebruiken. Het team zal nog een aantal scholingen krijgen
van een externe trainster. Ook gaat er in dit tweede jaar gewerkt worden met
mediatoren. Dit zijn leerlingen uit groep 7-8 die worden opgeleid om andere
kinderen te helpen bij het oplossen van conflicten. Deze ‘opleiding’ wordt ook
gegeven door een externe trainster, in samenwerking met de groepsleerkracht.
De leerlingen en ouders van groep 7-8 zullen wij hier nog meer informatie over
geven.
PR voor onze school
Tot slot; wij merken dat er minder kleine kinderen in o.a. de wijk Molenvliet zijn.
Daarom is het nog belangrijker om te werken aan onze profilering en
naamsbekendheid. Wij hebben hiervoor begeleiding van een extern bureau
ontvangen zodat we onze visie en ons profiel verder konden aanscherpen.
Daarnaast hebben wij een eigen jaarkalender voor pr-activiteiten ingevuld, zal
de website aangepast worden en vernieuwen wij ons verhaal tijdens de
rondleiding van nieuwe ouders. Wij zullen u over deze activiteiten ook goed
informeren, wij hebben u immers ook nodig om uit te dragen waar wij als school
trots op zijn!
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