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Op de kalender 

• 5 oktober – start kinderboekenweek 

• Week van 10 oktober – open 
werkplaats 

• 13 oktober -  

• 13 oktober - Kinderboekenmarkt 

• 14 oktober – Cultuuravontuurdag 

 

Algemeen 
 

Rectificatie kalender  
 
Helaas is er in de schoolkalender een fout geslopen! 
Op donderdag 12 januari staat in de huidige schoolkalender een studiedag gepland 
(de Delta-studiedag). Echter is deze niet in januari maar op woensdag 17 mei, de dag 
voor Hemelvaart. De schoolreis (die dan eigenlijk gepland stond) zal op een 
aangepaste moment plaatsvinden en jullie horen binnenkort de nieuwe datum 
hiervoor.  
 
12 januari – GEEN studiedag, kinderen komen gewoon naar school 
17 mei – WEL studiedag – Delta-dag  
 
 

Opening van de kinderboekenweek 
 
Woensdag openden we de Kinderboekenweek. Dit jaar met als thema GI-GA-GROEN! 

Het team gaf een spetterend optreden met daarin Egalus (meneer Martin) in de hoofdrol. Egalus 

leeft in de "sjeestijd" waar iedereen gehaast is en geen tijd heeft voor de wereld om hen heen. 

Behalve Egalus. Hij prikt iedere dag het bos schoon. Tot Egalus omvalt van vermoeidheid... dan 

nemen de dieren zijn taken over. N.a.v. dit mooie prentenboek, bedachten we dat het mooi zou zijn 

om ook Den Hout weer wat mooier en "groener" te maken. We prikten samen afval op de heuvel en 

in de speeltuinen!! 

Komende week staan lezen en leesplezier hoog in het vaandel. Donderdag 13 oktober sluiten we af 

met een échte Kinderboekenruilmarkt (zie persoonlijke inbox). 

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


Brede dorpsschool De Achthoek / Houtse Heuvel 3  4911 AT Den Hout /  0162-455472 / www.de-achthoek.nl 

 

 

 

Hoofdluis protocol  
 
In de bijlagen van deze nieuwsbrief kun je het vernieuwde protocol rondom hoofdluis vinden.  
Lees hem even door en je wordt via ons op de hoogte gehouden.  
 
Tip: zet in je telefoonagenda alvast een reminder om na iedere vakantie je kind te checken op hoofdluis.  
Mocht je ze gevonden hebben: graag een bericht naar de leerkracht van de stamgroep.  
 
 

Open werkplaats – week van 10 oktober  
 
Ouders zijn deze week van harte uitgenodigd om te komen kijken in onze 
werkplaatsen .  
In de schoolgids (op de app) kun je de dagplanning van iedere unit vinden. Zo 
kun je gericht kiezen naar welke activiteit je zou willen komen kijken.  
Bij de deur van de unit hangt een intekenlijst, wil je daarop aangeven 
wanneer je komt kijken? Zo houden wij overzicht en zorgen we ervoor dat 
het niet te druk wordt in de units.  
 
Wat kun je van ons verwachten?  
We zijn tijdens de open werkplaats natuurlijk volop aan het werken met de kinderen. We vertellen 

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


Brede dorpsschool De Achthoek / Houtse Heuvel 3  4911 AT Den Hout /  0162-455472 / www.de-achthoek.nl 

 

 

hardop wat we doen en waarom we de dingen doen zoals we ze doen. Je kunt dan de ritmes en routines 
zien die we in iedere unit hanteren en de sfeer proeven in de groep. Waar mogelijk hebben we tijd voor 
een korte terugkoppeling van wat jullie zagen, welke vragen je nog hebt en wat je er van vond.  
 

Bericht van de OV 
 
Beste ouders, we zijn het nieuwe schooljaar weer gestart. 

Tijdens de eerste vergadering hebben we de taken weer 

verdeeld. Ook hebben we allerlei zaken besproken met 

elkaar en het onderwijsteam die ten goede komen aan 

bijvoorbeeld de communicatie met ouders of de verdeling 

van activiteiten door het jaar heen. We hebben al kunnen 

helpen bij het rustig en gestructureerd laten verlopen van 

de dag waarop de schoolfotograaf er was. Deze komt nog een keer terug voor de groepsfoto's, 

vanwege het regenweer konden deze helaas niet gemaakt worden. Ook zijn we druk met het 

voorbereiden van de digitale Algemene Ledenvergadering die loopt van 7 tot 14 oktober. We hopen 

weer veel respons te ontvangen. We zijn altijd blij met feedback zodat we kunnen verbeteren of juist 

de bevestiging krijgen dat we goed bezig zijn. Alvast bedankt! 
 

Bericht van de MR 
 
Op 13 september hebben we de eerste 
MR vergadering gehad van het schooljaar 
'22/'23. Een bijeenkomst waarbij we een 
nieuw MR lid namens de ouders mochten 
verwelkomen. Vanaf dit jaar doet 
Gabriëlla Bodelier - van Oerle mee. We 
zijn heel blij dat ze met ons mee komt 
doen en met de energie die ze 
meebrengt. Gabriëlla heeft een dochter, 
Olivia van 3 jaar die op de voorschool zit 
en een zoon, Florian van 7 maanden.  
 

Tijdens de afgelopen vergadering 
bespraken we onder andere:  

• De MR heeft over het 
afgelopen jaar een verslag 
gemaakt. Dit is als - als bijlage 
- bij deze nieuwsbrief 
gevoegd.  

• MR vergadering van 24-11 wordt verzet naar 29-11 om 16:00 uur.  
• Het huishoudelijk regelement is besproken. Deze wordt door Delta aangeleverd en hebben we 

samen invulling gegeven.  
• We hebben kennisgemaakt met Sjaak Pex als nieuwe interim eindverantwoordelijk schoolleider 

en zijn eerste bevindingen besproken. Hij sprak de waardering uit voor het team van de 
Achthoek: hardwerkend en vol passie.  

• Sjaak voert in de eerste weken met alle collega's gesprekken. Hij vat de belangrijkste 
ontwikkelpunten samen en koppelt dit terug naar team, MR, bestuur en ouders. Ook zal hij 
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komende periode mee gaan doen in de stamgroepen om de school en de werkwijze nog beter te 
leren kennen.  

• We vinden een heldere communicatie belangrijk en spreken ons – team en MR - uit om hier ons 
ook dit jaar op diverse manieren  voor in te zetten. 

• We hebben het gehad over de zorgen rondom de energierekening. Dit is echter iets dat door 
Delta wordt georganiseerd en de energiekosten komen niet direct ten laste van de achthoek. 
Uiteraard gaan we zuinig om met stroom en verwarming en leren we de kinderen om ook 
deuren dicht te houden en licht uit te doen.  

Buurtpreventie & wijkagent 
 
Op donderdag 13 oktober is er in Den Hout een actie van buurtpreventie 
i.s.m. de wijkagent Nikki en de boa's. Er gaat dan vooral op verlichting 
gecontroleerd worden. Door de wijkagente is gevraagd of ze met een 
collega in unit 3 mag langskomen om zich voor te stellen en een praatje 
te doen over wat politiewerk inhoudt en cybercriminaliteit aan te kaarten 
bij de oudsten van de Achthoek. Natuurlijk zijn deze dames en heren van 
harte welkom op de Achthoek. Dus zie je op 13 oktober een politieauto of 
motor staan op het schoolplein? Schrik dan niet en ren zeker niet weg 
want wie weet denken ze dan dat ze in actie moeten komen! Ga naar ze 
toe en maak kennis met de helden van Den Hout en vraag ze het hemd 
van het lijf.  
 

Nieuws van de HOBAKI 
 

De vakantie is alweer even voorbij en 

op de Hobaki is er een vaste pm'r 

bijgekomen, Saskia Soeters.  

We hebben samen al vele leuke 

activiteiten ondernomen waarbij de 

kinderen de vrije keuze hebben om 

hierbij aan te sluiten. 

 

We zijn zoveel mogelijk buiten en 

daar worden enthousiast hutten 

gebouwd met doeken, knijpers, 

touwen, pallets, banden en planken. 

Keukenspullen worden dagelijks 

gebruikt en zo ontstaat er regelmatig 

een restaurant met potten, pannen, 

lepels, water, modder, schors, takjes, 

etc.  

Maar deze worden ook opgehangen 

om muziek te maken.  

De houtbranders worden ook steeds vaker gebruikt en daar komen prachtige, creatieve werkjes uit. 

 

Vorige week mochten de kinderen zelf vuur maken in een vuurschaal met magnesiumsticks. 

http://www.de-achthoek.nl/
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Hout sprokkelen, onder begeleiding stokken aanscherpen met mesjes voor de marshmallows en 

appeltjes kaneel in folie. Dit blijft iedere keer een geweldige ervaring voor jong en oud. 

 

Deze week kwamen er spontane optredens op het buitenpodium. 

De grote box met muziek erbij, een bank voor het publiek. 

Samenwerken en overleggen (welke muziek/danspassen, wie mag er wanneer, elkaar 

complimenteren...) 

 

Wij kunnen met trots zeggen dat we een heerlijk vrije en creatieve BSO hebben! 

Daar waar de kinderen mogen ontwikkelen en groeien in hun eigen tempo en met hun eigen keuzes. 

 

Groetjes Saskia en Ingrid van de Hobaki 

 
Duurzaamheidsmarkt  
 
Alle groepen op de Achthoek zijn op dit moment bezig met een thema dat past bij de kinderboekenweek: 
Gigagroen. In unit 3 is één van de onderwerpen ook ‘duurzaamheid’. Wellicht is de ‘Duurzaam Oosterhout Markt’ 
een leuke activiteit om samen te ondernemen. 
 

Kom inspiratie opdoen op de Duurzaam Oosterhout Markt 

Op zaterdag 15 oktober van 10.00 tot 16.00 uur laten we je zien, 
ruiken, voelen en proeven wat er zoal is op het gebied van Duurzaam 
dagelijks Leven. 

Kom langs om geïnspireerd te raken over hergebruik van 
kleding/spullen, vergroenen, biologische groentes, elektrische 
(deel)auto, zonnepanelen, isolatie  etc. 

Er staat een heuse walvis op de markt en de kinderen mogen het plastic dat ze op straat hebben gevonden op 
deze walvis prikken. Er worden ook filmpjes over zwerfafval getoond. Ook is er een theeproeverij van  
akkerrandenkruiden, er worden gezonde snacks en handzeepjes van het merk Seepje uitgedeeld.  
U kunt uw kennis over duurzaamheid testen en ontvangt dan een biologische plant of bloembollen. 

Voor kinderen is er in Theek5 een kindermiddag met tal van leuke activiteiten. 

Nieuwsgierig? Tot zaterdag 15 oktober van 10.00 tot 16.00 uur. 
Werkgroep Duurzaam Oosterhout 

Kijk voor het hele programma van De Duurzaam Oosterhout Week op: www.duurzaamoosterhout.nl 

http://www.de-achthoek.nl/
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Week van de pleegzorg 
 
Delta-onderwijs heeft gehoor gegeven aan het verzoek van 
gemeente Oosterhout om rondom de week van de pleegzorg 
(van 2 t/m 9 november 2022) banners op te hangen bij de 
scholen van Delta-onderwijs. Op deze manier willen we extra 
aandacht geven aan het belang van pleegzorg. 
Momenteel is er helaas een groot tekort aan pleegouders. Dit 
terwijl pleegouders van enorm belang zijn om kinderen en 
jongeren een fijne en veilige plek te geven als het thuis even 
niet gaat. 
 
Meer informatie is te vinden via de website van gemeente 
Oosterhout. Of kijk eens op de website:  
www.openjewereld.nl  
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