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Op de kalender 
29 oktober: kledinginzameling 
30 oktober: afsluiting Allerzielenproject 
1 november: Allerheiligen 
2 november: Allerzielen 

 

Algemeen 
 

Studiewerkdag 
 

De studiewerkdag van afgelopen maandag was, zoals veel dingen in deze tijd, anders dan anders. Deels digitaal 
hebben we samen gesproken over de geformuleerde ambities van dit schooljaar en waar we op dit moment staan 

in de ontwikkeling hiervan.  
 

Er zijn binnen de verschillende ontwikkelteams weer mooie ontwikkelingen doorgemaakt. Zo heeft bijvoorbeeld 
het ontwikkelteam rekenen een opzet gemaakt om het rekenonderwijs in de units nog verder te optimaliseren en 
is het ontwikkelteam gedrag bezig met het uitwerken van een nieuwe gedragsverwachting. Ook hebben we de tijd 

genomen om de KOP’s en portfolio’s weer te vullen.  
 

We zijn er ook achter gekomen dat we al ontzettend veel mooie dingen doen.  
De afgelopen jaren hebben we als school van binnenuit een beweging gemaakt van leerstofjaarklassen-systeem 
naar onderwijs op maat. Omdat we willen dat ieder kind opvalt en niemand uit hoeft te vallen. Om die reden is 

onze school vorige week opgenomen in de landelijke lijst van innovatieve scholen (https://wij-
leren.nl/innovatieve-scholen.php). 

 
En vandaag was ook een bijzondere dag! Tijdens de studiewerkdag ontvingen we officieel het label Onderwijs van-

Binnenuit. Een nieuw label voor onderwijs waar ieder zich in een veilige omgeving en op eigen wijze kan en mag 
ontwikkelen tot de mooiste en beste versie van zichzelf om zo bij te kunnen dragen aan de toekomst. 

 
En daar zijn we best trots op! 

 

http://www.de-achthoek.nl/
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Corona update  

 
 

Nieuws uit de OV 
Beste ouders,  

De laatste vergadering van de Oudervereniging heeft digitaal plaatsgevonden. Dit zorgde voor de nodige 
opstartproblemen en digitale uitdagingen. Uiteindelijk is het een kort maar krachtige vergadering geworden.  

We hebben een nieuwe secretaris gevonden, Ellen van Lin zal dit voor haar rekening gaan nemen.  
De oude, niet brandveilige, kerstboom is verkocht. Op verzoek van de leerkrachten zullen van de opbrengst 

nieuwe kerstbomen voor in de klassen gekocht worden.  

http://www.de-achthoek.nl/
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Aankomende donderdag 29 oktober staat de jaarlijkse kleding-inzamelactie gepland dus ruim je kledingkast nog 
snel op en draag je steentje bij.  

Nu we te maken hebben met wisselende regelgeving rondom het corona-virus bekijken we per activiteit of deze, 
soms in aangepaste vorm, door kan gaan. Ook de mogelijkheid om hulpouders in school te kunnen verwelkomen, 
is onzeker. We hopen dat we ook op soms korte termijn een beroep op u kunnen doen zodat we zoveel mogelijk 

activiteiten door kunnen laten gaan. 
 

Kledinginzameling 

Op donderdag 29 oktober is weer de jaarlijkse kledingactie 

van De Achthoek. 

Ingezameld wordt: alleen goede kwaliteit schone kleding, 

lakens, gordijnen, hand- en theedoeken, handschoenen, 

pluche beesten, riemen, schoenen, laarzen en sokken per 

paar, tafellakens, tassen en vitrage. Alles dient in gesloten 

zakken aangeleverd te worden. 

Het inleveren kan in de gymzaal van: 08.30 tot 09.00 uur, 

14.00-14.30 uur en 18.30 tot 19.00 uur. 

Deze week krijgen de kinderen de inzamelzakken mee van 

Bag 2 School. 

We hopen weer op een hoge opbrengst, welke geheel ten 

goede komt aan onze leerlingen. 

 

 
 

 

Speerpunt 6 
We maken leren en werken betekenisvol 

 
 

Allerzielen 
De afgelopen weken hebben we op school aandacht besteed aan Allerzielen. We hebben samen gesproken over 
de dood en hebben herinneringen opgehaald. Deze herinneringen hebben we verzameld in een gedenkdoosje. 

Het was de bedoeling om deze gedenkdoosjes een plaatsje te geven in de belevingsroute. Helaas kan de 
belevingsroute rondom Allerzielen geen doorgang vinden vanwege de huidige maatregelen. 

 
Omdat we de belevingsroute a.s. vrijdag dus helaas niet kunnen openen, zijn we tot een andere invulling gekomen 

om het project toch op een passende manier af te sluiten. Het zou immers zonde zijn van alle mooie creaties die 
gemaakt zijn en de bijbehorende verhalen die zijn verteld. We zullen vrijdag middag in circuit vorm een aantal 

activiteiten langsgaan. Juf Rozanne zal een verhaal voorlezen tussen alle lichtjes die zijn gemaakt. Er zal een 
tentoonstelling zijn van alle gedenkdoosjes en er zal een filmpje te zien zijn: ‘Allerzielen vertelt door Pater Maas’.  

 
Om 14:15 uur nemen alle kinderen hun gedenkdoosje mee naar huis. Het zou mooi zijn als dit doosje tot aan 

Allerzielen nog een mooi plekje krijgt in huis. Daarnaast zou fijn zijn als jullie thuis ook nog wat aandacht willen 
besteden aan Allerzielen door op 2 november een kaarsje te branden voor een overledenen. 
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