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 Nieuwsblad  

12-7-2022 

 

In dit nummer 

• Portfoliomiddag  

• Ieder Kan Wat Show 

• Musical 

• Opening schoolplein + ijsje van de OV 

• Oproepje namens unit 3  

• Kalender 2022-2023 (zie bijlage) 

• GMR bericht (zie bijlage)  

• Typetuin (zie bijlage) 
 

Op de kalender 
•  DO 14 juli – Kennismaken nieuwe 

stamgroep  
• VR 15 juli – 13:00 uur Ieder Kan Wat 

Show: ouders welkom! 

• MA 18 juli – Musical schoolverlaters 
(ochtend voor school + avond) 

• WOE 20 juli - Schoolverlaters om 11 uur 
op school.  

• WOE 20 juli – 13:30 uur Uitvliegen van de 
schoolverlaters  

• WOE 20 juli – 19.30 uur Musical + 
afscheid schoolverlaters in den Brink  

• DO 21 juli - Schoolverlaters vrij  
• VRIJ 22 juli – START ZOMERVAKANTIE 

 

Portfoliomiddag  
 

'Kijk eens! Dit heb ik geleerd en hier ben ik trots 

op.' Je eigen portfolio presenteren en samen met 

papa-mama-opa-oma in gesprek over je 

ontwikkeling. Zo waardevol!  
 
Vrijdag 1 juli vond de eerste portfolio middag plaats. De 
kinderen hebben samen in de stamgroep vooraf het 
gesprek/ de presentatie voorbereid door het samen te 
oefenen en soms te noteren wat je dan wilt zeggen. Er 
heerste een heerlijk sfeertje deze middag. Wat fijn dat er 
zo veel ouders/opa’s/oma’s konden komen.  
 
Tijdens de ontwikkelgesprekken gingen we samen 
(eventueel met de nieuwe stamgroepleerkracht) in 
gesprek.  
“Wie ben jij?” “Wat zijn successen van de afgelopen 
tijd?” “Wat worden de doelen de komende periode?” 
“Wat heb jij nodig?”  “Wie gaat wat doen de komende tijd?” Deze vragen vormen het uitgangspunt van ons 
onderwijs.  
 
Wat vonden we het fijn dat we jullie als ouders zo op deze manier ook in de school kunnen ontvangen. Wat zagen 
we trotse gezichten. Fijn dat ouders direct nog verduidelijkende vragen konden stellen zodat in het weekend het 
portfolio thuis ook goed bekeken kon worden.  
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Ieder kan wat show 

Vrijdag 14 juli is het weer zover! De Ieder Kan Wat Show!  
Het moment waarop kinderen hun moment krijgen om te shinen en 
samen met de stamgroep een mooi optreden weggeven voor de hele 
school.  
 
Traditiegetrouw is de laatste IKWS voor alle ouders (op het plein aan 
de Heuvelkant). 
We zijn al volop in de voorbereiding en een hoop kinderen staan te 
popelen om op te treden!  
Het belooft een prachtige show te worden.  
 
 

 

De show zal in zijn geheel worden verzorgd door de kinderen van de Achthoek en zit ook 
nog boordevol verrassingen deze keer.... Dus zorg dat je erbij bent!!! 
 

Muscial ‘Wie steelt de show’  
 
De kinderen uit unit 3 zijn hard 
bezig om een fantastische show 
neer te gaan zetten!  
De afgelopen weken staat in het 
teken van zang, dans, muziek en 
toneel. De kinderen komen 
steeds beter in hun rol en het 
decor en de garderobe groeit 
met het uur!  
 
De musical zal dit jaar 
plaatsvinden op maandag 18 juli 
en woensdag 20 juli.  
Ontvangst vanaf 19:30 uur en 
start om 20:00 uur in den Brink.  
De kinderen hebben hiervoor kaartjes gekregen die naar eigen inzicht kunnen verdelen.  
Op woensdagavond is er (na een korte pauze) ook nog een afscheidsavond van de schoolverlaters en hun ouders.  
De kinderen van school en de mensen van de zorgboerderij zullen op maandag 18 juli naar de eindshow komen 
kijken.  
 
Het uitvliegen van de schoolverlaters zal zijn op woensdag 20 juli om 13:30 uur. Leuk als jullie komen kijken naar 
dit bijzondere moment! 

 
 

Opening groene buitenomgeving  
 
Wat is het fijn om buiten zijn, te spelen en te leren. We merken dat iedere dag. Leren doe je niet alleen binnen 
vier muren van het lokaal. 
 
Afgelopen vrijdag werd 'Project Buitenomgeving' afgerond en dat werd feestelijk gevierd met een lekker ijsje 
namens de OV! Dankjewel daarvoor! 
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In de middag bedankten we ons groene team en vrijwilligers met een pizzabaksessie en een proost op al het harde 
werk. 
 
Wat genieten de kinderen van het rennen, ontdekken, glijden, bouwen en samen spelen op onze mooie plek. 
 

 

 

Typeles Typetuin  
 
Bij voldoende aanmeldingen start in het najaar van 2022 op KBS De 
Achthoek de groepstypecursus van de Typetuin. Deze cursus is geschikt voor 
de kinderen in de groepen 6 t/m 8 (schooljaar 2022-2023). Geef je kind een 
voorsprong voor de rest van zijn/haar leven!  
 
Waarom leren typen? 
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Kinderen die al jong een typecursus hebben gevolgd, werken sneller en maken minder fouten dan kinderen die 
zichzelf (verkeerd) leren typen. Je voorkomt lichamelijke klachten door al op jonge leeftijd  
een goede typehouding aan te leren. Onderzoek wijst uit dat kinderen met een goede typevaardigheid beter 
kunnen spellen. Leren typen is tegenwoordig minstens net zo belangrijk als een mooi, leesbaar handschrift. Maar 
dat gaat niet vanzelf. In een groepje onder begeleiding van een professionele type-coach boek je het beste 
resultaat. In de Typetuin oefent ieder kind op zijn/haar eigen niveau. Hierdoor is het tempo waarmee de cursus 
wordt doorlopen ook voor ieder kind anders. 
 

Startdatum: woensdag 2 november 2022 
Lestijd: 14:30 tot 15:30 uur 
Leslocatie: De Achthoek  
De cursus duurt 13 schoolweken; hierin zijn 8 lessen van 60 minuten gepland 

 
 

Oproep van unit 3 
 
Beste ouders van de Achthoek,  
 
Wij (de kinderen van unit 3) hebben een vraag 
over de musical.  
Zonder te veel te verklappen willen we aan jullie 
vragen of jullie een van deze mutsen voor ons te 
leen hebben.  
Het zou ons erg helpen.  
 
Het zijn:  
- Een kat 
- Een beer 
- Een leeuw  
- Een kip  
 
Als je hem hebt geef hem aan jullie zoon/dochter 
mee of geef hem af in unit 3.  
We zijn jullie eeuwig dankbaar.  
 
Vriendelijke groeten,  
De kinderen van unit 3 
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