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 Nieuwsblad  

29-10-2022 

 

In dit nummer 

• Kinderboekenweek  

• Typetuin gaat starten  

• Portfoliomiddagen & ontwikkelgesprekken  

• Afsluiting thema unit 2 

• Afsluiting thema unit 3 

• Onderzoek Tilburg University   
 
Bijlagen 

• MR jaarverslag  
 

Op de kalender 

• Rectificatie studiedag (zie eerste 
bericht)  

• 31 oktober: Studiedag  

• 3 november: Kledingactie 

• 4 november: portfoliomiddag  

• Week van 7-11 november: 
ontwikkelgesprekken  

 

Algemeen 
 

Rectificatie kalender (herhaling)  
 
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  
 
 

Portfoliomiddag + ontwikkelgesprekken 
 
'Kijk eens! Dit heb ik geleerd en hier ben ik trots op.' Je eigen portfolio 
presenteren en samen met papa-mama-opa-oma in gesprek over je 
ontwikkeling: presenteren – je stamgroep/unit laten zien – vertellen wat je 
hebt gemaakt en geleerd & hoe het met je gaat op de Achthoek. Zo 
waardevol!   
 
Onze portfolio’s zijn weer gevuld! Samen met de kinderen hebben we de 
ontwikkelingen van de afgelopen  

tijd weer verzameld in het portfolio. Op vrijdagmiddag 4 november staat 
er weer een portfoliomiddag op de kalender. Graag nodigen wij jullie 
hiervoor van harte uit.  
 

Jullie (of eventueel opa’s/oma’s) zijn van 13:45 tot 14:15 uur welkom tijdens dit inloopmoment. Je hoeft je  

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


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

 

 

hiervoor niet aan te melden.  Jullie kind zal het portfolio presenteren en de leerkrachten lopen rond om eventuele 
vragen te beantwoorden. In het ontwikkelgesprek zullen we samen dieper ingaan op alle ontwikkelingen.  
Ben je klaar met het doorkijken van het porfolio, dan mag je even zwaaien naar de juf/meester en mee naar huis  
en/of naar een eventuele andere stamgroep van broer of zus.  
We vinden het superfijn om jullie weer in de school te zien en maken van deze momenten graag  
gebruik om jullie weer te spreken.  
 
De kinderen bereiden dit portfoliomoment met de leerkracht van de stamgroep voor en oefenen dit samen. De  
kinderen waarvan geen ouders kunnen komen kijken, zullen hun portfolio’s aan elkaar presenteren en  
de leerkrachten zullen deze kinderen tot 14:15 uur uiteraard gewoon in de klas begeleiden. 
 
De ontwikkelgesprekken zullen de week erna plaatsvinden. De oudergespreksplanner gaat hiervoor op maandag 
31 oktober open. 
 

Kledinginzameling donderdag 3 november 2022 
 
Over een paar weken staat de 
kledinginzameling van onze school 
weer gepland. Dus als jullie nog 
goede kleding, schoenen, 
handschoenen, tassen, knuffels en 
dergelijke hebben waar je niets meer 
mee doet, breng dan de spullen op 
donderdag 3 november 2022 naar de 
gymzaal bij school. Meer informatie 
over wat je kunt inleveren en 
wanneer staat op de poster in de 
bijlage vermeld. 

Bij de gymzaal zal iemand van de OV 
staan om de spullen in ontvangst te 
nemen. De inlevertijden zijn 8.30 – 
9.00 uur, 14.00 – 14.30 uur en 18.30 – 
20.00 uur. 

De spullen worden vervolgens door 
Bag2School opgehaald en door hen 
gewogen. Naar aanleiding van het 
aantal kilo’s krijgt de OV een 
geldbedrag. Dit geldbedrag wordt 
besteed aan iets voor de kinderen op 
school. 

Dus als je nog spullen tegenkomt waar je niets meer meedoet, lever ze dan in. Wij zijn er blij mee! We hopen ook 
dit jaar weer een mooi geldbedrag voor de kinderen bij elkaar te krijgen. 

Namens de OV en alle kinderen alvast hartelijk bedankt voor uw hulp!    
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KINDERBOEKENWEEK - GIGAGROEN 

 
Wat hebben we op de Achthoek weer een fijne kinderboekenweek gehad. We hebben extra lang van het thema 
'gigagroen' kunnen genieten omdat in alle units ook een thema hadden dat hierop aansloot. 
 
We openden de kinderboekenweek feestelijk door met het hele team van de Achthoek het verhaal van Egalus de 
Egel en zijn strijd tegen het zwerfafval na te spelen. Hilariteit alom toen Meester Martin als Egel tevoorschijn 
kwam.  
Daarna trokken we er met zijn allen op uit om Egalus te helpen en hebben we de Heuvel afvalvrij gemaakt.  
 
Uiteraard lazen we deze weken extra veel voor. Zo deelden alle juffen en meesters hun mooiste verhalen. Werd er 
door kinderen in een andere stamgroep voorgelezen en was er op het eind een échte kinderboekenmarkt! Ieder 
kind ruilde een eigen boek voor een 'nieuw' boek van een ander.  
 
We gunnen het ieder: wegdromen in een boek. Alleen lezend, of voorgelezen worden door een ander... Heerlijk!  
 
#kinderboekenweek #lezen iseenfeestje #gigagroen  

Typetuin gaat starten! 
 
Yes! De typecursus van Typetuin gaat starten op de Achthoek.  
Er zijn 6 kinderen die zich aangemeld hebben. Mocht je je nog niet hebben aangemeld, maar 
toch graag deelnemen? Dat kan nog steeds!  
 
De lesdata zijn: 
Planning: 
Les 1 Groepsles 02-11-2022 14:30 - 15:30 
Les 2 Groepsles 09-11-2022 14:30 - 15:30 
Les 3 Groepsles 16-11-2022 14:30 - 15:30 
Les 4 Groepsles 23-11-2022 14:30 - 15:30 
Les 5 Groepsles 30-11-2022 14:30 - 15:30 
Les 6 Groepsles 07-12-2022 14:30 - 15:30 
Les 7 Groepsles 14-12-2022 14:30 - 15:30 
Les 8 Groepsles 11-01-2023 14:30 - 15:30 
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Afsluiting thema unit 2  
 
Afgelopen week hebben we het onderzoekend leren afgerond met een aantal 
mooie presentaties. Een deel ging naar buiten en een deel bleef binnen. We 
hebben mooie dingen gezien en gehoord over de Houtse Heuvel, bomen, 
insecten en nog meer! En wie heeft de Gouden Kastanje gewonnen? In de 
bijlage een aantal foto's van deze leuke middag. Wat fijn dat er zoveel ouders 
en opa’s & oma’s zijn gekomen! 
 

 

Afsluiting thema unit 3 
 
Op dinsdag 18 oktober sloten de kinderen van unit 3 hun thema ‘Natuurlijk evenwicht – Gigagroen’ af. Samen 
bedachten ze gedurende het thema: ‘Wij organiseren een wetenschapsmuseum’. De kinderen uit unit 2 waren 
onze bezoekers. Na een aantal startactiviteiten in de eerste week wisten de kinderen ook al snel hoe de 
onderzoeksgroepjes verdeeld moesten worden.  
Zo waren er onderzoekers  

- naar de waterkringloop 
- een groepje over watersnood 
- onderzoekers naar vulkanen en aardbevingen 
- een groepje dat ‘energie’ onderzocht  
- kinderen die leerden over de voedselkringloop 
- Onderzoekers naar biotopen en ecosystemen  
- Een groepje kinderen dat leerde over (gevolgen van) extreem weer 

 
In ons wetenschapsmuseum moest naast veel te zien en te luisteren ook veel te DOEN  zijn vonden we.  
Daarom ontwierpen alle groepjes eerst een ‘theoretisch’ stuk (een muurkrant, een presentatie of een uitgewerkt 
interview enz.) en daarna volgde voor de bezoekers een ‘praktisch’ stuk. De bezoekers mochten ook echt de 
handen uit de mouwen steken.  
Dat was natuurlijk smullen! Zo werden er dynamo’s aangedreven, lichten laten branden, zelf ecosystemen 
gemaakt, uilenballen ontleed, de werking van de deltawerken nagebootst, vulkanen tot uitbarsting gebracht, 
tornado’s in een fles gemaakt, een waterkringloop nagespeeld en water gezuiverd! Te veel om op te noemen 

(bijna      ). Het was een enorme bedrijvigheid en alle kinderen waren ontzettend betrokken.  
 
Wat we geleerd hebben naast alle kennis over deze onderwerpen? Te veel om op te noemen.  

- Samenwerken  
- Plannen maken 
- Presentatie teksten schrijven – op inhoud en vorm 
- ICT skills (werken in Canva, juiste zoekwoorden, tekstverwerking)  
- Netjes werken – samen de eisen van het groepje formuleren  
- Kritisch nadenken en niet met alles genoegen nemen 
- Werken met een planning en deadline 
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- En en en…  

 
 

Onderzoek naar relatie tussen kinderen en ouders – Tilburg University  
 
Beste ouders van De Achthoek, 
Mijn naam is Sarah van Geerenstein. Zo’n 10 jaar geleden heb ik op De Achthoek gezeten. Nu doe ik inmiddels de 
master klinische kinder- en jeugd psychologie aan Tilburg University. Aan deze universiteit doe ik nu onderzoek en 
schrijf ik hier mijn scriptie. Ik ga samen met andere onderzoekers en studenten onderzoek doen naar de relatie 
tussen ouders en kinderen. Er is al heel veel onderzoek gedaan naar hoe kinderen kunnen verschillen in 
gevoeligheid voor interacties met hun ouders. Wat wij willen gaan onderzoeken is of die verschillen er ook zijn bij 
ouders. We proberen de relatie tussen ouder en kind beter te begrijpen. 
  
Om hier meer inzicht in te krijgen gaan we met een smartwatch fysiologische gegevens, zoals hartslag, meten. 
Volgens recent onderzoek is hartslag gevoelig voor sociale interacties en dus voor de uitwisseling tussen ouder en 
kind. 
  
Nu dacht ik natuurlijk aan mijn eigen basisschool om eens na te vragen of er nog kinderen en ouders zijn die ons 
graag willen helpen met dit onderzoek. Wij zijn op zoek naar kinderen van 4 of 5 jaar, en hun ouder. Het 
onderzoek is op geen enkele wijze nadelig voor de ouder en kind. Iedereen ontvangt zelfs een leuk cadeautje, 
zowel ouder als kind. Ze moeten hiervoor 2 keer een vragenlijst invullen die 20 minuten duurt (voor en na het 
onderzoek), en 1 keer naar ons Lab komen op de campus van Tilburg University voor ongeveer 1,5 uur. 
  
In de bijlage is de flyer van het onderzoek toegevoegd. Ook de informatiebrief, voor als er eventueel nog verdere 
vragen zijn. We hopen op jullie aanmeldingen!  
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