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 In dit nummer: 
• Afwezigheid Sjaak 
• Rectificatie kalender (herhaling) 
• Kerstmis! (herhaling) 
• Schoolkoor met kerst 
• Nieuws van de OV 
• Nieuws van de MR 
• Nieuws uit de units 
• Stillenacht viering (poster) 

Op de kalender 
• 22 december – Kerstviering 16:45 – 19:30 uur 
• 23 december – vakantie start om 12:00 uur 
 

 

 
 

 
 
  Afwezigheid Sjaak 
 

Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
Afgelopen zondag ben ik positief getest op Corona en ik moet u melden dat ik er flink last van 
heb. Verkouden, grieperig, futloos de welbekende Coronaverschijnselen. Vandaar dat ik 
aanstaande donderdag niet aanwezig kan zijn bij de Kerstviering. Jammer, jammer…….ik had 
heel graag deelgenomen om samen met de kinderen, het team en met u Kerst te vieren op De 
Achthoek. In ieder geval wens ik nu u alvast prettige Kerstdagen en een gelukkig 2023. 
 
Sjaak Pex, interim directeur De Achthoek 
  Rectificatie kalender (herhaling) 
Helaas is er in de schoolkalender een fout geslopen! 
Op donderdag 12 januari staat in de huidige schoolkalender een studiedag gepland (de Delta-
studiedag). Echter is deze niet in januari maar op woensdag 17 mei, de dag voor Hemelvaart. De 
schoolreis (die dan eigenlijk gepland stond) zal op een aangepaste moment plaatsvinden en 
jullie horen binnenkort de nieuwe datum hiervoor.  
 
12 januari – GEEN studiedag, kinderen komen gewoon naar school 
17 mei – WEL studiedag – Delta-dag  
 
Daarnaast zijn er dit schooljaar nog enkele andere studiedagen gepland. Voor de duidelijkheid 
zetten we ze hier allemaal nog op een rij. Checken jullie ze in jullie eigen agenda?  
 
Maandag 27 februari  
Vrijdag 7 april  
Donderdag 15 juni  
Vrijdag 16 juni  
 

 21-12-2022 

Nieuwsblad 

Algemeen 
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 Kerstmis! (herhaling) 
Op donderdagavond 22 december vieren we met alle kinderen van de Achthoek Kerstmis. 
De juffen en meesters kijken er al erg naar uit. Overdag zal dit een normale schooldag zijn. 
De kinderen hebben dus gewoon tot 14.15 uur school. Om 16.45 uur worden alle kinderen 
weer op school verwacht met een lekker hapje voor het diner. Ongeveer de helft van de 
groepsgrootte aanhouden in aantal hapjes is voldoende. Dus tussen 10 en 15 hapjes per kind. 
We starten deze avond met een viering op de Heuvel en bij het Klosterke. Houdt dus een 
beetje rekening met de weersomstandigheden. Bij heel slecht weer zal de viering binnen 
plaats vinden. Daarna gaan we samen eten van ons zelfgemaakte buffet in de stamgroepen. 
Hiervoor dienen alle kinderen vanaf aankomende maandag bord, beker en bestek mee te 
nemen in een plastic tas met alles voorzien van naam. 
 
Alle ouders/verzorgers zijn uitgenodigd vanaf 18.45 uur op het plein aan de Houtse Heuvel 
voor een sfeervol samenzijn. Na afloop van het diner komen de kinderen ook naar het plein 
om samen de viering af te sluiten. Hierna mogen de kinderen (samen met hun 
ouders/verzorgers) hun spullen in de groep op gaan halen. De voorschool heeft voor de 
viering andere tijden, zie hiervoor ‘kijkje in de unit’. 
Op vrijdag sluiten we de laatste schoolweek van 2022 af met een gezellige ochtend bomvol 
leuke activiteiten. Om 12.00 uur start de kerstvakantie! 
  Schoolkoor met kerst 
Sinds de herfstvakantie hebben we het schoolkoortje van de Achthoek een doorstart 
gegeven en zijn we al vrolijk aan het repeteren samen. Wat een lol hebben de kinderen erin! 
Samen zingen zorgt voor verbindingen, plezier, het klink écht ergens naar en we zien 
stralende gezichten. We zijn zelfs met meer dan 25 kinderen! 
 
De organisatie van de Stille Nachtviering heeft ons weer gevraagd om te komen zingen. Ook 
mogen we optreden als afsluiting van de kerstviering donderdagavond. We zijn dus al 
weken druk aan het repeteren hiervoor!  
 
Om een beeld te hebben van hoeveel kinderen er zaterdag 24 december bij zijn (tijdens de 
Stille Nachtviering) willen we jullie vragen om in antwoord op dit bericht aan te geven of je 
kind(eren) er WEL bij zijn. Op deze manier kunnen we ons optreden nog beter 
voorbereiden.  
 
Concrete informatie voor de Stille Nacht viering: 
24 december - van 17:00 tot 18:30 uur  
 
Kinderen van het koortje melden zich tussen 16:30/16:45 bij juf Femke op het terrein.   
De kinderen van het koortje krijgen ter plekke glitterslingers voor om hun nek of in haren 
maar mocht je een lichtsnoer op batterijen hebben en die in haren of om kleding kunnen 
verwerken: superleuk! We vallen als groep dan extra goed op.  
 
We zingen 4 liedjes.  

• Als de lichtjes doven (kinderen voor kinderen)  
• Niets is cooler dan kerstmis (kinderen voor kinderen)  
• Wij komen tezamen (samen met alle aanwezigen)  
• Merry christmas everyone (gezamenlijk, voor ons alleen m.n. de herkenbare stukken).  

 
Tip: vooraf even naar het toilet.  
 
Heb je toch nog een vraag: laat het even weten in een reactie op dit bericht of mail naar juf 
Femke.  
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  Bericht van de Ouder Vereniging 
 
Beste ouders,  
Aan het einde van het jaar zijn we heerlijk druk met het organiseren van een 
aantal mooie activiteiten. Het Sinterklaasfeest is gevierd met een bezoek van 
de Goedheiligman en zijn Pieten. Toch altijd weer een magisch moment als 
de cadeautjes uitgedeeld worden. Ook zijn de schoentjes weer gevuld met 
iets lekkers namens de OV. Zoals eerder vermeld moesten we dit jaar helaas de groepscadeaus 
weglaten door de lagere opbrengst uit de vrijwillige ouderbijdrage. Gelukkig is sinds onze 
oproep voor een aantal kinderen alsnog de vrijwillige ouderbijdrage betaald. We zijn hier heel 
erg blij mee! Hierdoor zitten we bijna op het budget van andere jaren en kunnen we de 
activiteiten en verrassingen voor de kinderen dit jaar door laten gaan.  
 
De kerstviering wordt dit jaar weer als vanouds gevierd met een gezellig dagprogramma en een 
kerstdiner in de avond. Voor de ouders word het jaar op het schoolplein afgesloten met wat 
lekkers te drinken en zingen de kinderen en het schoolkoortje het sfeervol aan elkaar.  
 
Op vrijdag 6 januari is het Drie Koningen en ook dit feest kunnen we - na 2 gemiste edities – 
gelukkig weer organiseren. In groepjes van 3 kinderen gaan ze, gekleed als 3 koningen, langs 
een aantal toegewezen adressen om al zingend geld op te halen voor een goed doel. Vaak 
hebben de bewoners ook wat lekkers voor de kinderen klaar liggen. Bij terugkomst op school 
zullen we de activiteit samen afsluiten. . De aanmeldbrieven hebben de kinderen meegekregen 
en moeten op donderdag 22 december ingeleverd worden.  
 
We zien uit naar een mooie afsluiting van dit jaar en een fijne start van 2023! 
 
 
 
 
  Bericht van de Medezeggenschapsraad 

  
Op 29 november hebben we de tweede MR vergadering gehad van het schooljaar '22/'23.   
  
Tijdens de afgelopen vergadering bespraken we onder andere:   

• De fijne ontwikkelgesprekken die we met alle kinderen en ouders gevoerd hebben.  
• De speerpunten van ieder kernteam. Op onze school zijn er namelijk verschillende 

kernteams: rekenen, taal, wereldwijs (thema’s, cultuur, wereldoriëntatie),, stevige basis 
(samen leven) en kind in beeld (kwaliteit). In deze kernteams zitten een aantal 
leerkrachten die samen monitoren waar ontwikkelkansen liggen en plannen 
bedenken en delen om deze kansen te verwezenlijken. 
Een kleine samenvatting waar de kernteams deze periode mee bezig zijn: 
Rekenen: implementatie van het programma Snappet, optimaliseren van de planning 
en het aanbod van automatiseren (vlot hoofdrekenen) en een doorlopende lijn op het 
gebied van een rekenplanning. 
Taal: de leerkrachten gaan zich de aankomende periode verder verdiepen in de 
didaktiek van ‘close reading’. 
Stevige basis: we gaan de kinderen nog meer tools leren om eigenaar te worden van 
het eigen leerproces. 

Nieuws van de OV 

 

 

Nieuws van de MR 

 

XXX 
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Kind in beeld: We gaan verder onderzoeken hoe we het portfolio digitaal kunnen 
maken. 

• We hebben het gehad over de vrijwillige ouderbijdrage.  
• Vanuit Delta is er een coronaplan opgesteld. Deze is kort besproken. Wij hopen 

natuurlijk dat het niet nodig is om deze uit te voeren.  
• Delta heeft aangegeven te willen investeren in de scholen (denk aan vernieuwingen 

van het gebouw, leermiddelen etc.). Daarom mochten alle scholen een lijst met 
wensen insturen. De Achthoek heeft o.a. de volgende zaken aangegeven: vervanging 
van het Wifi netwerk, investeren in nieuwe Chromebooks, een extra klimtoestel, 
screens en budget voor de lees-, schrijf- en rekenontwikkeling.  

• De Achthoek heeft een subsidie gekregen m.b.t. het verbeteren van de 
basisvaardigheden. De school gaat de aankomende periode een plan opstellen 
waarin aangegeven wordt hoe dit geld efficiënt ingezet kan worden. 

 
 

 
 
 

  Afsluiting thema ‘Wij zijn artiesten in het circus’ 
Nadat we op 5 december onze show al presenteerden aan Sinterklaas, was het afgelopen 
vrijdag tijd om onze show te presenteren aan alle ouders, opa’s, oma’s etc.  
De clowns hadden hun lolbroeken aan, de goochelaars hadden hun beste trucs goed 
voorbereid, de acrobaten waren lenig en gefocust, de muzikanten lieten hun geoefende lied 
horen. De show werd afgesloten met een lintendans.  
De kinderen hebben deze periode veel geleerd over het reizende circus. Verschillende taal- 
en rekendoelen zijn weer aan dit thema gekoppeld. Zo lazen we bijvoorbeeld pittige ‘teksten 
van de week’ over jongleurs, acrobaten, schoolgaande circuskinderen etc.  
Ook leerden we van een échte circusartiest de kneepjes van het vak. 
  

 
 

 
 
  Afsluiting thema ‘Jagers & Boeren’ 

Unit 1 

Unit 2 
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Wauw! De afgelopen week sloot unit 2 hun thema 
‘jagers & boeren’ af met een heus prehistorisch 
museum. Donderdag hebben we ons 'Terug naar de 
steentijd'-museum geopend voor de kinderen van 
unit 3. Er was oerbrood & oerthee. We speelden 
steentijd-spelletjes en we hebben onze speren en 
sieraden laten zien. De kinderen glommen van trots 
en voelden zich heel verantwoordelijk voor hun 
eigen onderdeel.  
Ieder kind kon volop vertellen bij zijn 
standje/spel/tekst of gerecht. Het was een thema waarin de veelal historische tekstbronnen 
regelmatig tot leven kwamen en er zelfs een echte archeoloog kwam vertellen over zijn 
beroep. Het was een succes!  
 
 

 

 
 
  Afsluiting thema ‘Samen in Europa’ 

Unit 3 sloot vrijdagmiddag het thema ‘samen in Europa’ af met een fantastische Europese 
dinnershow. Gedurende de afgelopen weken leerden de kinderen over het ontstaan van de 
EU, over de koude oorlog, over de eisen die de EU heeft aan een nieuw lidmaatschap, over 
de verschillende klimaten en gebieden in Europa en over debatteren met elkaar.  
 
We werkten samen toe naar deze dinnershow, ieder kind vanuit een eigen (zelfgekozen – na 
sollicitatie -) rol. Zo waren er kinderen van de organisatie, kinderen die gastheer/gastvrouw 
waren, smaakpolitie die de hygiëne regels onderzocht, inkopers die de boodschappen 
deden en kinderen van de PR die de uitnodiging maakten.  
Een mooie ontdekking van de kinderen onderling was dat er veel overlap was, en dat je wel 
goed moest weten wie welke taak op zich zou nemen. Conclusie: we moeten eens in de 
week samen vergaderen.  
Dit past natuurlijk heel mooi in de doelen rondom ‘burgerschap’. Samenwerken, luisteren 
naar elkaar, verbindingen leggen en duidelijke afspraken maken. De wereld in het klein 
nadoen. Maar wel écht!  
 
En écht was het!  

Unit 3 
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Vrijdag kwamen er wel meer dan 30 ouders (waarvoor heel veel 
dank!) in ons restaurant. En vanaf dat moment waren de 
kinderen van unit 3 aan zet! Ze hebben grotendeels alles zelf 
gedaan en voelden zich erg verantwoordelijk.  
Naast de rol die ieder groepje had, hadden de kinderen ook een 
land uit Europa toegewezen gekregen waarvan ze een gerecht 
uitzochten en een informatieve tekst schreven.  
Dit werd verwerkt in een prachtige menu-kaart die tijdens de 
lunch op tafel lag.  
Ook kwam er bij ieder gerecht een optreden uit het land. Zo 
aten we tszaziki met pita en keken we naar een optreden van de 
sirtaki. Kwamen de Zweedse balletjes onder begeleiding van 
Abba en luisterden we naar de Jodelahiti onder het genot van een apfelstrüdel.  
 
Het plezier was bij zowel kinderen als ouders af te lezen! Een geslaagde middag als afsluiting 
van een periode waarin veel geleerd is!  
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