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Deze week - laatste week schoolfruit
22 april – Koningsspelen
16 mei – Praktijkexamen verkeer unit 3
30 mei – Studiedag
1 juli – Portfoliomiddag (ouders welkom van 13:45
– 14:15)

Koningsspelen
Op 22 april vinden de koningsspelen plaats. Super leuk!
Samen sporten, samen plezier beleven, samen spelen. Dat wordt een
fijne dag!
Voor die dag is het natuurlijk super tof als alle kinderen zo veel
mogelijk in het oranje-rood-wit-blauw naar school komen.
Start: 8:45 uur met een koningsontbijt – geheel verzorgd! (Bij
allergieën graag even doorgeven of mogelijk zelf iets meegeven in
een broodtrommel)
Daarna dansen we de dag voor ‘geopend’ met het koningsspelenlied! Er wordt al goed geoefend.
De dag bestaat uit 3 onderdelen: slagballen, we krijgen een voetbalclinic bij Irene en we hebben spellen op het
plein.
De kinderen nemen die dag gewoon zelf lunch mee naar school (+ een extra flesje water eventueel).
Er is die dag ook nog schoolfruit.
#Fittop10 #bewegenisgezond #samenspelen

Dank voor de waardering
Op de Achthoek zijn we niet van de cijfers. Maar een manier om tevredenheid van kinderen en ouders in
beeld te brengen, is het afnemen van de (verplichte) Vensters vragenlijst.
We zijn ontzettend blij met jullie waardering!

Tevredenheid kinderen (vanaf 9 jaar)
Algemene tevredenheid
Welbevinden
Ervaren veiligheid
Aantasting veiligheid
Hoe vind je het op school? 8,6

8,2
7,5
8,3
8,7
8,3
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Hebben jullie een leuke klas? 7,9
Ben je tevreden over wat je leert op school? 9,0
Vind je de regels op school duidelijk? 9,1
Ben je tevreden over de uitleg van de juf of meester? 8,9
Vertelt de juf of meester duidelijk wat je goed of fout doet? 8,5
Helpt de juf of meester je goed als dat nodig is? 8,9
Welk rapportcijfer geef je de school? 9,0

7,7
8,1
8,6
8,9
8,0
9,0
8,6

Tevredenheid ouders
Schoolklimaat (sfeer, omgang en veiligheid)
In hoeverre gaat uw kind met plezier naar school?
Hoe veilig voelt uw kind zich op school?
Hoe tevreden bent u over de opvoedkundige aanpak van de school?
Hoe tevreden bent u over uw contact met de medewerkers van de school?
Onderwijsproces
Hoe tevreden bent u over wat uw kind leer op school?
In hoeverre sluit wat uw kind leert aan bij zijn of haar niveau?
Vindt u dat uw kind voldoende wordt uitgedaagd om zich maximaal te
ontwikkelen?
Hoe tevreden bent u over de vakbekwaamheid van de leerkrachten?
Informatie en communicatie
Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt over wat er op school
gebeurt?
Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt over uw kind?
Onderwijsproces
Welk rapportcijfer geeft u de school?
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Trots op: Sociaal-culturele praktijk in unit 2
Deze week in de schijnwerpers: een mooie
uitwerking van het thema in unit 2
WIJ ORGANISEREN EEN WERELDMARKT
In unit 2 staat in themaperiode 4 het thema
rondom de Wereldwinkel centraal.
We zijn gestart met startactiviteiten, de juffen
vertelden over eigen voorwerpen die veel voor
hen betekenen. Ook werden er filmpjes
bekeken over verschillende culturen en geloven
en bekeken kinderen grote afbeeldingen die in
puzzelstukken waren geknipt. Samen werden
de puzzels gelegd en schreven de kinderen op
wat ze zagen, waar ze aan dachten en wat ze al
weten.
Maar nog interessanter: wat willen we nog
weten?
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Helaas konden we niet naar een echte wereldwinkel (ivm toen nog de coronaregels).
Daarna kwam de idee-ontwikkelingsfase. Wat gaan we worden? We worden een wereldmarkt!
In de uitvoeringsfase zijn we in groepjes aan de slag gegaan onder begeleiding van een juf. We hebben
heel veel informatie gevonden, we hebben teksten geschreven, filmpjes bekeken, producten ontworpen
en rollen geoefend.
We leerden in de teksten van de week en in instructie over o.a.: het uiten van gevoelens, dat mensen
verschillen, vertrouwen en respect als basis, verschillen in geloof en culturen (wonen, eten, talen en
gebruiken). Dit hoort bij het onderwerp
‘burgerschap’ (waar je in het nieuws nu ook veel
over hoort).
De afgelopen dagen hebben we alles
samengevoegd en hebben we daar een
schitterende WERELDMARKT van gemaakt. We
zijn super enthousiast en willen alles graag aan
jullie laten zien.
BEZOEK ONZE WERELDMARKT op: DONDERDAG
21 APRIL TUSSEN 13.30 en 14.30 uur
GOED DOEL: We hebben ook een kraam waar
we onze zelfgemaakte wereldartikelen
verkopen. Het geld dat we hiermee ophalen
willen we geven aan een GOED DOEL: Stichting
Zoë’s wens (kinderpleisters voor alle kinderen).

Kledinginzameling Oekraïense vluchtelingen
Een van onze ouders is een mooi initiatief gestart voor de Oekraïense vluchtelingen die in de Koepel in
Breda verblijven. Velen van hen zijn in de winterperiode hun land ontvlucht. Hierbij hebben zij maar
weinig kleding en schoenen meegenomen die passen bij de huidige en zomerse temperaturen. Daarom
zamelt zij kleding in voor hen. Om ons steentje bij te dragen delen we graag dit bericht met jullie. Samen
zorgen we er namelijk voor dat iedereen het fijn heeft, niet alleen op de Achthoek maar ook in de wereld
om ons heen.
Mocht je dus in de meivakantie aan de slag gaan met de voorjaarsschoonmaak, zouden zij heel blij zijn
met tweedehands kleding en schoenen van goede kwaliteit. De kleding kan in een tas of vuilniszak
ingeleverd worden bij Juf Rozanne. Zij zorgt er dan voor dat het via deze ouder bij de Koepel terecht
komt. Je kunt de kleding ook direct afgeven op het adres Hoge Akker 2 Den Hout.
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Mad Science
Enkele weken terug hebben de kinderen genoten van een show van Mad
Science. Deze was ter promotie van hun naschoolse cursus. We hebben
inmiddels 8 aanmeldingen. Bij 15 aanmeldingen kan de cursus ook echt van
start. Wil je nog opgeven? Dat kan voor 23 april.
Inschrijven kan via hun website: www.nederland.madscience.org
De kinderen hebben hier ook allemaal een flyer van mee naar huis
gekregen.

Pizza party
Enkele weken terug is deze uitnodiging verstuurd naar de
oud-schoolverlaters van afgelopen schooljaar.
Inmiddels zijn enkele aanmeldingen gekomen. Ken je de
schoolverlaters van afgelopen jaar? Wil je ze dan even
tippen om nog aan te melden voor de meivakantie?
Aanmelden kan bij juf Femke.

30 mei – Delta Studiedag
Op 30 mei a.s. zal er een Delta-brede studiedag zijn, de kinderen zijn deze dag vrij. Deze studiedag staat niet op
jullie kalender (van het begin van het schooljaar) maar deze is gewisseld met de studiedag van 11 januari jl. Deze
kon in die tijd niet doorgaan vanwege de corona-regels.
Op de Delta-brede studiedag zullen alle collega’s van Delta-scholen inspirerende workshops (onder andere bij
elkaar) volgen om zo kennis te delen.
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Schoolfruit
De week voor de meivakantie is de laatste week van het schoolfruit. Na
de meivakantie brengen de kinderen dus weer iedere dag hun eigen
fruit/groente mee. We hebben iedere week genoten van lekker, vers
en gevarieerd aanbod in groenten en fruit. Steeds proeven, waarderen
en nieuwe smaken ontdekken: hmmmm!

Zomerkamp
Al 50 jaar organiseert Stichting Zomerkampen Breda in de
eerste drie weken van de zomervakantie geweldige
zomerkamp weken voor kinderen van de (basis)scholen in de
gemeente Breda. Vanaf heden kunnen ook leerlingen van
basisscholen buiten de gemeenten Breda zich inschrijven.
Wij organiseren in verschillende leeftijdscategorieën
superleuke, gezellige
en te gekke kampweken in de eerste drie weken van de
zomervakantie op
locatie Sparrenhof te Tilburg.
• Brakkenkamp: voor kinderen van 6 tot 9 jaar.
• Tienerkamp: voor kinderen van 10 tot 12 jaar.
Het mooie aan deze kampen is dat ze ook toegankelijk zijn voor mensen
met een kleinere beurs en voor kinderen binnen het speciaal onderwijs.
Voor meer informatie hieromtrent verwijs ik u naar onze website:
www.zomerkampenbreda.nl
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