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 Nieuwsblad  

25-11-2020 

 

In dit nummer 
Nieuws vanuit de OV 
Nieuws vanuit de MR 
Rabo ClubSupport 
Schoolapp stand van zaken 
Snipperdagen voor alle kinderen!!! 
 

Op de kalender 
27-11: Cultuuravontuurdag 
04-12: Sinterklaasviering  

 

Algemeen  
 

Nieuws vanuit de OV 
 

Beste ouders, 
We beginnen onze update met een kleine rectificatie. In de vorige nieuwsbrief hebben we 

gemeld dat de opbrengst van de kledingactie besteed zou worden aan iets wat het 
kinderteam nog met de kinderen zou gaan bedenken. Eerder is echter al besloten om 

nieuwe kerstbomen te kopen voor in de klassen zodat we samen nog jaren van het 
kerstgevoel kunnen genieten. 

We zijn blij om te kunnen melden dat de Oudervereniging met de komst van Els Monden 
weer compleet is. Bij de Algemene Vergadering kreeg zij alleen maar positieve stemmen. 

We vinden het fijn om nog meer positief nieuws te kunnen brengen, we kunnen het 
resultaat laten zien van de activiteit Driekoningen-zingen aan het begin van dit jaar. Door het 
Amphia ziekenhuis is een speciale kraal ontwikkeld en handmatig geproduceerd die kinderen aan hun kanjerketting 
kunnen krijgen als ze een behandeling ondergaan hebben. Het is een prachtige kraal geworden waar we hartstikke 

trots op kunnen zijn. 
 
 

 

Nieuws vanuit de MR 

De afgelopen periode heeft de MR een aantal keer overleg gehad. Een belangrijk gesprekspunt is de vervanging van 
Suzan Schneider in unit 2 geweest. Dit heeft speciale aandacht van de MR aangezien deze unit in de afgelopen jaren 

met veel uitval van leerkrachten te maken heeft gehad. In goede, open en oprechte gesprekken hebben wij 
vertrouwen getankt dat binnen de mogelijkheden de best mogelijke oplossing voor de kinderen wordt geboden. 

Andere onderwerpen die aan bod zijn gekomen zijn onder andere de kwaliteitsborging, communicatie en de 
fliexiblele dagen. 

 

 

 

Speerpunt 1 
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We creëren voorwaarden voor leren en ontwikkelen 
 

 

Rabobank ClubSupport 

 
Namens ons allen: HEEL ERG BEDANKT voor jullie sponsoring!!! 

In overleg met het kinderteam zullen we het bedrag goed besteden. 

 
 

 

Speerpunt 3 
We ontzorgen de scholen bij hun kerntaken 

 
 

Schoolapp 
Sinds enkele maanden gebruiken we de nieuwe schoolapp. Tijd om een stand van zaken op te maken. We krijgen 

de  volgende reacties van ouders: 
 

Ik kan de informatie niet goed lezen op mijn telefoon? 
Alle informatie die in de app staat vind je ook op onze website https://de-achthoek.nl/ 

 
Waar kan ik de juiste  informatie vinden? 

NIEUWS: 
hier vind je de nieuwsbrieven en algemeen schoolnieuws over Corona en OV. 

 
TEAMS: 

hier vind je informatie over de verschillende team: onderwijs, studenten, ouders, kinderen. 
 

KIJKJE IN DE UINIT: 
hier vind je informatie over de activiteiten in de units, foto’s enz. 

 
ZIEK MELDEN: 

http://www.de-achthoek.nl/
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hier kun je je kind ziekmelden middels een formulier. De leerkrachten van de unit worden direct geïnformeerd. 
 

JAARKALNDER: 
hier vind je alle activiteiten die op de kalender staan. 

 
PERSOONLIJKE INBOX 

hier kan je persoonlijke berichten ontvangen. Is nog niet in gebruik genomen. 
 

IN GESPREK 
hier plan je de ontwikkelgesprekken in (nov, maart, juni). 

 
PRAKTISCH 

hier vind je alle praktische zaken zoals; schoolgids, SOS formulier,  formulieren snipperdagen, info over de 
voorschool, printversie van de jaarkalender, schooltijden, verlofaanvragen info over de voor- en naschoolse 

opvang, veiligheidsprotocol en aanmeldformulier. 
 

CONTACT MET DE LEERKRACHT 
Hier kun je vragen, opmerkingen voor de leerkracht kwijt of een afspraak maken. 

 
CONTACT 

Hier vind je onze contact informatie. 
 

De app laat niet altijd direct het laatste nieuws zien? 
Hiervoor moet je de app af en toe verversen. Daarvoor moet je de app sluiten en opnieuw opstarten. Zie hiervoor 

de gebruiksaanwijzing van je telefoon. 
 

Mocht je nog meer vragen hebben over de app, stuur een email naar directie@de-achthoek.nl. 
 

 

 

Speerpunt 5 
We doen recht aan ieders eigenheid 

 
 

Snipperdagen 
Doordat we sinds de zomervakantie zijn overgestapt op een 5-gelijke dagen rooster, maken de kinderen jaarlijks 
meer uren dan nodig is. Tijdens het onderzoek naar andere schooltijden (juni 2020) hebben we ouders gevraagd 

waar hun behoefte zit m.b.t. extra vrije momenten. Het blijkt dat deze behoeften divers zijn. 
We willen graag afstemmen op die behoeften en alle kinderen de mogelijkheid geven tot een aantal 

snipperdagen. 
 

Wat betekent dit voor mijn kind? 
 

Voor Unit 1 

• Elk kind 4 x  per jaar een hele snipperdag. Per periode vastgelegd in overleg tussen school en ouders. 
Deze 4 snipperdagen kunnen worden genomen naast de vrije woensdag voor 4-jarigen en de vrije 

woensdagmiddag voor 5-jarigen.  

• 4-jarigen wekelijks woensdag. Per periode vastgelegd in overleg tussen school en ouders (is al 
gerealiseerd). 

• 5-jarigen wekelijks woensdagmiddag. Per periode vastgelegd in overleg tussen school en ouders (is al 
gerealiseerd). 
 

Voor Unit 2 
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• Elk kind 2 x per jaar een snipperdag. Per periode vastgelegd in overleg tussen school en ouders. 
 
 

Voor Unit 3 

• Elk kind 1x per jaar een snipperdag. Per periode vastgelegd in overleg tussen school en ouders. 
 

Het verschil in het aantal snipperdagen ontstaat doordat de oudere kinderen minder uren hebben opgebouwd in 
het verleden. De nieuwe schooltijden zorgen ervoor dat de jongere kinderen in 8 jaar meer uren gaan opbouwen 

en dus meer snipperdagen kunnen opnemen.  Per schooljaar bekijken we het exacte aantal uren dat per unit 
beschikbaar is voor snipperdagen en leggen dit ter instemming voor aan de MR. 

 
Voorwaarden 

We hebben een aantal voorwaarden gesteld aan het opnemen van de snipperdagen. 
 
 

1. De snipperdagen zijn in te plannen in periodes die lopen van vakantie tot vakantie zodat de leerkrachten 
ruimschoots vooraf weten wie er afwezig zijn. 

Periodes nog mogelijk voor dit schooljaar: 
• week 1 t/m 6 Kerst-Carnaval 

• week 8 t/m 16 Carnaval-Feestweek (week voor de meivakantie) 
• week 20 t/m 28 meivakantie-week voor de zomervakantie (week 29 niet) 

 
 

2. De snipperdagen kunnen niet worden opgenomen: 

• Tijdens schoolvieringen en sportdagen, omdat we samen vieren en bewegen belangrijk vinden. 
12 feb (Carnaval) – 23 april (Koningsspelen) – 28 t/m 30 april (feestweek) 

• In de maanden januari en juni. Dit i.v.m. de CITO afnames. 
 
 

3. Niet opgenomen dagen vervallen. Ze kunnen niet worden ‘meegenomen’ naar een volgend jaar, omdat 
we per schooljaar gebonden zijn aan de urenberekening. 

 

4. Elke snipperdag vindt alleen plaats met toestemming van de leerkracht. 
 

Hoe plan ik een snipperdag in? 
Dit kan via een formulier in de app. Deze vind je onder de button ‘PRAKTISCH’. 
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