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 Nieuwsblad  

3-09-2021 

 

In dit nummer 

• Gouden weken  

• Welkom namens Sjaak  

• Info-inloop-avond  

• Nieuws van de OV 

• Vullen van de etui (herhaling) 

• Gym  

Op de kalender 

• 9 september – 14:15 uur, samen 
gezellig afsluiten van de eerste 
schoolweek 

• 13 september – MR  

• 14 september – OV  

• 19 september – Info inloop avond  

• 26 september – Schoolfotograaf  

 

Algemeen 
 

Gouden weken 
 
Na een heerlijke zomervakantie hebben we enorm 
veel zin om jullie allemaal weer te ontmoeten!!! 
De lokalen in het hoofdgebouw zijn allemaal voorzien 
van een prachtige nieuwe vloer, de juffen en meesters 
hebben alle lokalen, de huiskamer en de werkplekken 
gepoetst en opnieuw ingericht… Het is fris, opgeruimd 
en we staan te POPELEN om weer lekker te beginnen 
samen!!! 
 
De eerste weken van het schooljaar noemen we ook 
wel de ‘gouden weken’.  
Het zetten van een stevige basis zorgt er voor dat elk 
kind zich veilig, gezien en gehoord voelt in de groep. 
Een fijne, voorspelbare en positieve sfeer vormen het 
uitgangspunt om tot ontwikkeling te komen. 
Tijdens de gouden weken besteden we hier (extra) aandacht aan. Dat doen we op o.a. de volgende 
manieren; 

• Relatie, ritmes en routines  
De samenstelling van de stamgroepen is veranderd. Daarom zijn er dagelijks activiteiten in de 
stamgroep waarbij ingezet wordt op elkaar (beter) leren kennen. 

• Ook wordt er aandacht besteed aan het opbouwen van vaste ritmes en routines. De posters met 
onze waarden vormen steeds uitgangspunt bij wat we doen en afspreken. 

• In iedere kring komt de gedragsverwachting ter sprake (zie volgende blad): we benoemen alle 
positieve dingen die we hebben gezien van elkaar.  

• Heb je het gevoel dat het fijn is om een gesprek met de (nieuwe) leerkracht te hebben, aarzel 
niet en laat het ons weten! Samen zorgen we er voor dat ieder kind zich fijn voelt.  

http://www.de-achthoek.nl/
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Welkom! 
 
Beste ouder(s), verzorger(s), 
Deze week ben ik officieel gestart op Brede Dorpsschool St Jan en Brede Dorpsschool De Achthoek. In eerste 
instantie kennis gemaakt met het team maar daarnaast ook het eerste teamoverleg bijgewoond. Beide teams 
staan met vol enthousiasme klaar om jullie kind aanstaande maandag te ontvangen. Als eerste kennismaking zal ik 
zoveel mogelijk de komende twee weken bij aanvang en einde schooldag aanwezig zijn op één van de 
speelplaatsen. Ik hoop jullie daar te ontmoeten. Na deze twee weken ga ik op vaste dagen op de scholen werken, 
het definitieve rooster volgt later. Aangezien ik mijn tijd moet verdelen over twee scholen zal ik niet altijd direct 
beschikbaar zijn. Vandaar dat je mij ook mobiel kunt bellen. Ik ben te bereiken op 06-50891972. Indien ik de 
oproep niet kan beantwoorden, spreek dan de voicemail in. Ik bel zo spoedig mogelijk terug. Natuurlijk ben ik  via 
de mail te bereiken: directie@de-achthoek.nl 
Laten we met elkaar er een fijn schooljaar van maken. Ik heb er zin in! 
 
Met vriendelijke groet, 
Sjaak Pex, interim directeur 

 

Proost op de eerste week!  
 
Graag nodigen we jullie allemaal uit om vrijdagmiddag na schooltijd de 
eerste schoolweek samen af te sluiten en elkaar te ontmoeten en 
spreken.  
 
Want net zoals het voor de kinderen een Gouden tijd is om weer te 
beginnen, is dat voor ons als grote mensen net zo.  
We doen het samen!  

 

Vrijdag 9-9 
14:15 uur  

Plein 
Houtse 
Heuvel  

http://www.de-achthoek.nl/
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Info-inloop-avond  
 
Op maandagavond 19 september nodigen we jullie allemaal van harte uit 
om langs te komen tijdens een info-inloop-avond in de units en 
stamgroepen.  
 
Wat kun je verwachten?  
In elke stamgroep is van alles te vinden over de activiteiten, thema’s, 
dagplanningen, VO, werkmappen, stevige basis, het werken met de 
doelenkaarten en en enz… We willen elkaar graag ontmoeten, gesprekken voeren en er is veel ruimte 
voor vragen. Het doel is dat jullie een beeld hebben van wat wij doen en op welke wijze dat 
georganiseerd wordt.  
 
Omdat we alle ouders de gelegenheid willen geven in elke unit aan te sluiten hebben we hiervoor een 
planning gemaakt.  
 
19.00 - 19.30 uur unit 3 
19.30 - 20.00 uur unit 2 
20.00 - 20.30 uur unit 1 
 
 

Nieuws van de OV  
 

Beste ouders/ medeleden van onze Oudervereniging,  

 

Nu we weer aan de start staan van het nieuwe schooljaar willen we 

graag vooruitblikken op het aankomende jaar. Een jaar waarin we 

hopelijk alle activiteiten door kunnen laten gaan. Allerlei activiteiten 

en festiviteiten staan op onze agenda. Wat is het heerlijk om alle 

blije snoetjes telkens te zien, ze te verwennen met een gezellig feest, nieuwe materialen te kunnen 

kopen van de kledingactie of ze trakteren op een ijsje of iets anders lekkers.  

Als Oudervereniging vinden we het erg fijn dat we de leerkrachten dergelijke organisatie uit handen 

kunnen nemen waardoor zij hun aandacht aan de kinderen kunnen geven. We willen ook van dit 

moment gebruik maken om jullie aan te geven dat we dit alles niet kunnen organiseren zonder jullie 

financiële (ouder)bijdrage waarmee we dit kunnen bekostigen.  

 

Binnenkort ontvangen jullie meer informatie hierover. Vanaf dit schooljaar hanteren we een uiterste 

betaaldatum van 1 november zodat we een beter beeld hebben hoeveel budget we te besteden 

hebben.  

Rest ons iedereen een heel fijn schooljaar te wensen! 

 
  

http://www.de-achthoek.nl/
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Gym 
 
De gym gaat vanaf deze week weer van start. Op woensdag gymmen unit 2 en 3. Unit 2 start gelijk met 
de gym en unit 3 gaat halverwege de ochtend richting de gymzaal in Oosterheide. Op vrijdag gaat unit 1 
gymmen. Willen jullie zorgen voor een tas met daarin (passende) gymschoenen en gymkleren.  
 

Aanvullen etui (herhaling) 
 

Na de vakantie geven jullie hem de eerste dag weer mee terug naar school. De kinderen hebben maar 1 
etui nodig! Wij zorgen voor stiften, kleurpotloden en een schrijfpotlood. 
Vullen jullie zelf het etui met onderstaande zaken? 
 
Unit 2 en 3: 
Gum (die in het etui past) 
Pritt-stift (liefst een groot formaat) 
Puntenslijper met opvangbakje 
Een rode en blauwe balpen 
“oortjes” voor in de tablet of computer (in een doosje/opbergetui...)  
Schaar (met naam) 
 
Alleen unit 3: 
Een schoolagenda 
Eén markeerstift 
Onbreekbare geodriehoek 
Een stevige opbergmap (A4 met elastiek) 
 
De kinderen in unit 1 hebben geen etui nodig! 
 
Willen jullie ervoor zorgen dat de kinderen geen overbodige spullen in hun etui meenemen! 
Ook zou het fijn zijn als het etui niet té groot is, anders past hij niet in de lade. 
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