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 Nieuwsblad  

24-03-2021 

 
In dit nummer 
Nieuws uit de OV 
Nationale Boomplantdag 
Groene speelplaats 
Koningsspelen  
Feestweek  
Oudertevredenheidsonderzoek  
Ontwikkelgesprekken  

Op de kalender 
26-03: Palmpasen viering 
26-03: Portfolio’s mee 
29-03 t/m 01-04: Ontwikkelgesprekken 
01-04: Paasviering 
02-04: Studiedag (kinderen vrij!) 

 

Algemeen 
 

Nieuws uit de OV 
 

De eerste vergadering van 2021 is alweer een tijdje geleden. 
We willen jullie natuurlijk op de hoogte brengen van de creatieve uitdagingen waar we in deze tijd mee te maken 

hebben. 
 

Doordat een aantal activiteiten niet door kunnen gaan, houden we budget over. 
Dit extra budget gebruiken we om de kinderen extra te trakteren bijvoorbeeld tijdens de feestweek. 

 
Carnaval 2021 

Gelukkig mochten de kinderen naar school. Al hadden we ook een plan uitgewerkt voor het geval ze niet naar 
school mochten. Vanuit de OV kregen de kinderen een zakje met een pakje drinken (Wicky), een zakje chips, een 
rol serpentine, een ballon en een fluitende lip. De winnaars van de verkleedwedstrijd ontvingen een Kanjer. Om 

half 11 begon het feest, een online disco. Prins Kluif sloot hierbij aan en meester Martin was de DJ. De units 
namen het tegen elkaar op met vragen/opdrachten zoals; bij wij wie klapt de ballon het eerst, kennisvragen over 

het Kluivenduikersrijk, wie kan het langst op het fluitje blazen. Er werd gehost en het mooist verklede 
Kluiverduikertje werd bekend gemaakt. Ondanks dat het een andere carnavalsviering was dan anders, was het 

een erg geslaagde ochtend! 
 

Nationale Boomplantdag 
 

Woensdag 17 maart heeft wethouder Piena met ons een boom geplant. Deze mooie tulpenboom is ons 
aangeboden door Oosterhout Duurzaam i.s.m. hoveniersbedrijf Braat. 

Hartelijk dank!!!! 
 

Foto’s van de boomplanting staan in app        
 

Groene speelplaats 
 

Zoals jullie weten, hebben we vorig jaar een subsidie ontvangen voor het inrichten van een groene speelplaats. 
We hebben vorig jaar fase 1 en 2 uitgevoerd op het voorplein. Nu zijn de werkzaamheden fase 3 gestart op het 

achterplein. 

http://www.de-achthoek.nl/
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Misschien heb je het al gezien… het speelhuisje is afgebroken. 

We hebben het in 2003 Gekregen van Stichting Dorpsfeest en er hebben veel kinderen uit Den Hout met plezier 
op gespeeld. Helaas is het nu afgekeurd als speeltoestel. 

We gaan hier half april een mooie speelheuvel maken waar kinderen onderdoor kunnen en vanaf kunnen glijden. 
Verder gaan we grassen planten en willen we een buiten-modderkeuken realiseren. 

 
Fase 4 zullen we in het najaar afronden. We maken dan een verbinding naast de school tussen de pleinen met een 

ontdek pad. 
 

 
Koningsspelen 

 
Op vrijdag 23 april staan de landelijke Koningsspelen weer op de kalender! Ook de Achthoek zal dit jaar weer 

deelnemen.  
 

Zoals de meeste festiviteiten zal ook de Koningsspelen er anders uitzien dan anders. Samen met de OV, 
voetbalclub Irene en H19 hebben we geprobeerd toch een leuk en sportief programma vorm te geven.  

 
De units zullen op deze dag gescheiden blijven maar we zullen, net als tijdens de carnavalsviering, samen digitaal 

de dag openen met een warming-up. Vervolgens zal er drie keer een uur gesport worden. We gaan slagbal spelen, 
krijgen een dansworkshop en een voetbal clinic! 

 
Iedereen mag deze dag in het oranje gekleed naar school komen.  

De kinderen mogen zelf voor fruit, voldoende drinken en lunch zorgen!  
Denk bij mooi weer ook aan zonnebrand!!!  

 

We gaan er een gezellige en sportieve dag van maken        
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Feestweek 
 

Vorig schooljaar stond eigenlijk de feestweek rond het 35 jarig bestaan van de Achthoek gepland. Helaas zaten we 
toen midden in de 1e lockdown.  

Nu, een jaar later, willen we op aangepaste wijze toch aandacht besteden aan het lustrumjaar.  
 

26 en 27 april zijn alle kinderen vrij vanwege Koningsdag. 
Op 28, 29 en 30 april staat de feestweek gepland.  

 
Omdat wij het belangrijk vinden jullie in deze vreemde tijden met allerlei maatregelen mee te nemen in ons 

programma, delen wij graag wat we voor ogen hebben om er toch een feestelijke week van te maken. De planning 
is onder voorbehoud van de mogelijke aanscherpingen of versoepelingen die we op 13 april te horen krijgen.  

 
Woensdag 28 april 

Deze dag staat in het thema van Cowboys en Indianen. Alle kinderen mogen in dit thema verkleed naar school 
komen.  

Op school zullen we samen (digitaal) de feestweek openen. 
We zullen taart eten en vervolgens richting het trainingsveld van voetbalclub Irene vertrekken voor een 

spelletjesdag. Hierbij houden we de units gescheiden.  
De kinderen hoeven op deze dag géén fruit mee te nemen, wel lunch. Denk bij mooi weer ook aan zonnebrand! 

 
Donderdag 29 april 

Het slapen op school vervalt. Wel willen we graag samen (digitaal) ontbijten. De kinderen krijgen ontbijt vanuit de 
OV! Mochten er allergieën zijn die nog niet bij de leerkracht van jullie kind bekend zijn, geef dit z.s.m. door! 

Na het ontbijt staat er een vossenjacht in sprookjesthema op de planning.  
We hebben een mooie route in den Hout uitgezet. De leerkrachten zullen de groepjes kinderen begeleiden tijdens 

hun jacht op de vossen. We zijn nog opzoek naar ouders die het leuk vinden om als ‘vossen post’ te staan. We 
houden hierbij rekening met afstand. Je krijgt vooraf de informatie/locatie/opdrachten voor jouw post 

toegestuurd. De vossenjacht zal ongeveer van 10:15 tot 12:15 uur duren.  
Mocht je het leuk vinden om te helpen, stuur dan een berichtje naar juf Petra p.labee@de-achthoek.nl  

De hulpouders zullen worden gekozen op basis van eerste aanmelding.  
 

Vrijdag 30 april 
Onder voorbehoud van opening, zullen we 30 april naar de Efteling gaan.  

De feestweekwerkgroep buigt zich op dit moment over een eventuele alternatieve dagplanning en alternatieve 
datum voor de schoolreis.  

 
We houden jullie op de hoogte!  

 
 

 

Speerpunt 2  
We meten en verbeten opbrengsten  

 
 

Oudertevredenheidsonderzoek 
 

Wat zijn we trots! Ouders en kinderen geven aan heel tevreden te zijn over ons onderwijs! 
 

De Vensters vragenlijst zet de resultaten om in een cijfer: 
 

De kinderen (vanaf 10 jaar) waarderen ons met een 8,3 
De ouders (59 respondenten) waarderen ons met een 8,0 
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De vragen en antwoorden vind je via deze link: 

 
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/den-hout/5214/brede-dorpsschool-de-achthoek/tevredenheid/ 

 
Binnenkort zullen we met het team de antwoorden analyseren en daar waar we verbeteringen kunnen 

aanbrengen zullen we dat zeker doen! 

Ontwikkelgesprekken 
 

Vrijdag a.s. krijgen de kinderen hun portfoliomap mee naar huis.  
De kinderen hebben de afgelopen weken hard gewerkt aan hun doelen en zijn trots om dit met jullie te mogen 

delen. 
De leerkrachten hebben in beeld gebracht wat al goed gaat en wat nog aandacht behoeft. Dit hebben zij verwerkt 

in het KindOntwikkelPlan.(KOP). Het KOP vinden jullie eveneens in de portfoliomap. 
 

In de week van 29 maart starten de ontwikkelgesprekken (m.u.v. de voorschool). 
Tijdens het ontwikkelgesprek gaan we samen met jullie en jullie kind (unit 2 en 3) de behoeften afstemmen, zodat 

ze zich verder goed kunnen ontwikkelen. 
 

Je kunt vanaf nu tot zaterdagochtend een ontwikkelgesprek inplannen.   
 

Zo plan je het ontwikkelgesprek in: 
Ga in de app naar de button 'in gesprek'  

Vul hier de voornaam (kind) + postcode + huisnummer in. 
Je krijgt dan een overzicht van de nog openstaande tijden te zien. Vul je voorkeur in. 
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