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In dit nummer 
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• Sinterklaasviering 

• Kerstviering 2022 

• Gezonde voeding – zo doen we dat! 

• Sportinstuif Moove  

• Schoolkoor van de Achthoek  
 

Op de kalender 

• Rectificatie studiedag (zie eerste 
bericht)  

• 5 december – Sinterklaasviering 

• 9 december – cultuuravontuurdag 

• 22 december – Avond kerstviering 

• 23 december – 12 uur start van de 
kerstvakantie 

 

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 de nieuwe datum hiervoor 
wanneer deze bekend is. 
 
12 januari – GEEN studiedag, kinderen komen gewoon naar school 
17 mei – WEL studiedag – Delta-dag  
 

Nieuws vanuit unit 1 
 
Gast in de klas!  
Ons thema gaat deze periode over het ontwerpen van een 
circusshow voor Sinterklaas. We zijn er samen achter 
gekomen dat de optredens die wij willen doen niet zo maar 
vanzelf lukken. We moeten oefenen, maar ook: we hebben 
hulp nodig van een expert! Daarom nodigden we meneer 
Jeroen uit.  
 
Meneer Jeroen weet enorm veel van het circus. Hij geeft les 
aan de circusschool en heeft zelf ook hard geoefend om een aantal acts onder de knie te krijgen. Voor de les heeft 
hij ons doen verbazen met een kleine show waarin zelfs de juffen een rol kregen. Diabolo's omhoog laten zweven, 
jongleren met wel zes ballen en op het spannendste moment zelfs met messen... Gelukkig is hij er zonder 
kleerscheuren vanaf gekomen, zodat hij ook ons kennis kon laten maken met een aantal oefeningen. We hebben 
geoefend met de Chinese bordjes, gejongleerd met sjaaltjes en bal gelopen. Voor het laatste veel dank aan onze 
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hulpouders! Ook hebben we geoefend met de bloemenstok en de clownsfietsen. De clownsfietsen waren voor 
sommige nog wel een echte uitdaging. Het lijkt simpel, maar om er goed op te blijven zitten is nog een hele kunst.  
 
Met nieuwe kennis en ervaringen zijn we op de andere dagen weer aan de slag gegaan in onze circus werkplaats. 
Het is mooi om te zien dat de kinderen de verbinding leggen met wat ze geleerd hebben. Door kennis te maken 
met nieuwe materialen en mogelijkheden, komen er steeds weer nieuwe ideeën om hun act te verbeteren. 
 

 

Nieuws vanuit de OV 

We hebben inmiddels onze tweede vergadering achter de rug. Tijdens deze 
bijeenkomst hebben we de uitkomsten van de ALV besproken. De notulen 
worden later nog met jullie gedeeld. We willen jullie bedanken voor de 
bijdrage hierin.  
 
Inmiddels is ook de ouderbijdrage besproken. De financiële status is binnen 
het bestuur besproken en - zoals we in een eerder bericht aan jullie hebben teruggekoppeld - hebben we moeten 
besluiten om toch op een aantal zaken te moeten bezuinigen. 
 
Inmiddels is de Sint weer in het land en zijn wij als OV ook weer druk bezig om te kijken hoe we de Sint het best 
kunnen verwelkomen op school. Zou toch leuk zijn als hij dit jaar weer een gaatje in zijn drukke agenda heeft voor 
ons op de Achthoek. 
 

Opbrengst kledinginzameling  
 

Donderdag 3 november 2022 was de jaarlijkse kledinginzameling weer van onze basisschool. We kunnen niet 
anders zeggen dat het ook dit jaar weer een succes was! Er is maar liefst 1.686 kilo ingeleverd. Hiervoor krijgen we 
€ 505,80 van Bag2School. Van dit geld willen we allerlei soorten lego voor de leerlingen kopen en aangezien we 
nog wat geld over hadden van vorig jaar, gaan we ook nog nieuwe sporttenues kopen. 
Wij zijn erg blij met het resultaat en willen iedereen bedanken die hieraan heeft meegewerkt! 
  

 

Nieuws vanuit de MR 

Op dinsdag 29 november staat onze tweede bijeenkomst van dit schooljaar gepland.  

De agenda is vastgesteld en bij deze willen we jullie hier over informeren.  Tijdens 

deze bijeenkomst zullen we het o.a. hebben over de speerpunten van dit schooljaar 

per kernteam (rekenen, taal, wereldwijs en kwaliteit), de evaluatie van 

ontwikkelingen ter verbetering van de basisaanpak spelling/taal/rekenen, de 

begroting van de school en het bestuur, de formatie, het coronaplan voor dit najaar 

en de vrijwillige ouderbijdrage. 
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De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Neem contact op met Femke (femke.krauweel@de-achthoek.nl) of 
Steven als je de vergadering van 29 november wil bijwonen.   
 

Nieuws van de HOBAKI 
 
Op de Achthoek vinden we het belangrijk dat ieder zijn 
bijdrage er toe doet en gewaardeerd wordt. Ook op de 
HOBAKI gaan we hiermee aan de slag.  
 
Op de Hobaki doen we steeds meer aan 
kinderparticipatie. Kinderen vinden dit ontzettend leuk.  
Zo hebben de oudere kinderen al een aantal keer een 
activiteit voorbereid in de gymzaal voor de andere 
kinderen. Samen maken ze een plan, verdelen ze de 
taken, en werken alles uit, eventueel met een klein beetje 
hulp van een juf. 
 
Als de activiteit gereed is mogen de andere kinderen komen en leggen ze uit wat de bedoeling is. 
Zo hebben we al 2x een parcours gehad en ook het spel "10 tellen in de rimboe" is voorbereid en gespeeld. 
Gedurende de activiteit helpen de bedenkers de andere kinderen en sturen ze alles samen aan. 
 
Superleuk om te zien hoe ze samenwerken en zelfstandig tot een prachtige activiteit komen. 
We zien de kinderen vol enthousiasme bezig en groeien in hun zelfvertrouwen.  
We rouleren nu met kinderen wie er aan de beurt is omdat iedereen zo enthousiast is. 
 
Groetjes 
Saskia en 
Ingrid  
 
PM’ers van 
SKO op de 
Achthoek  
 
 
 
 

Hij komt... hij komt!!! – Sintviering 2022 

 
Maandag 5 december zal Sinterklaas weer een bezoekje brengen aan onze 
school.  
 
Ouders en kinderen zijn deze dag vanaf 08:35 uur welkom op het voorplein 
(aan de Houtse heuvel). Kinderen die een surprise maken, mogen deze voor 
08:45 uur in de klas zetten. 
Vanaf 08:45 uur zullen we samen liedjes zingen en hopelijk de Sint verwelkomen. We verwachten de Sint 
ergens tussen 09:00 en 09:15 uur. Voel je welkom om te blijven kijken/zingen/feesten samen met ons! 
Hierna zullen we de kinderen mee naar binnen nemen om het feest te vieren. 
 
De kinderen van unit 1 en jongste kinderen van unit 2 zullen deze dag invullen met een feestelijk 
spellencircuit. 
De overige kinderen van unit 2 en de kinderen van unit 3 besteden de tijd die dag aan de surprises.  
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De schoolverlaters die deze middag deelnemen aan het POVO project kunnen deze middag gewoon naar 
de middelbare school gaan waar ze zijn ingedeeld en zullen het Sintprogramma in de ochtend afronden. 
 
We hanteren gewoon het continurooster en zijn gewoon om 14:15 uur uit om pakjesmiddag/avond te 
vieren. De kinderen nemen zelf gewoon drinken, fruit en lunch mee naar school op deze dag.  
6 december verwachten we de kinderen op de reguliere schooltijd op school (inloop 08:35 uur, start 
school 08:45 uur). 

 
Kerstviering 
 
Ook al is de Sint nog in ons land… Toch kijken we al stiekem uit naar Kerstmis. Ook 
op school zullen we weer met veel gezelligheid stil staan bij deze periode van het 

jaar. Onze kerstviering zal plaats vinden op donderdagavond 22 december. 
Overdag is dit een normale schooldag tot 14.15 uur.  
 

Om 16.45 uur worden de kinderen dan weer in hun mooiste kerstoutfit op school 
verwacht voor de viering en het diner. Hiervoor maken alle kinderen iets lekkers. 
Inschrijven voor het menu kan vanaf 12 december. 

Om 18.45 uur hopen we alle ouders te verwelkomen op het plein aan de Houtse Heuvel voor een gezellig 

samenzijn. Rond 19.15 uur is de viering afgelopen en mogen alle kinderen met hun ouders mee naar huis. 
Op vrijdag 23 december zullen we de kerstvakantie inluiden met een aantal feestelijke activiteiten op school. Let 

op! De kerstvakantie start deze dag om 12.00 uur. De kinderen hoeven dus geen lunch mee  naar school te 
nemen en eten die dag met de lunch thuis. Verdere informatie volgt in de komende weken. 
 

Gezonde voeding – Zo doen we dat!  
 
Op de Achthoek vinden we het belangrijk dat we aandacht hebben voor gezonde 
voeding. Want: gezond eten is goed voor je! Dat dragen we samen met kinderen, 
ouders/verzorgers en het team uit. We weten ook dat we dit als grote mensen 
voorleven, de boodschap nog beter aankomt bij de kinderen.  
 

1. Eten in de ochtendpauze 
Het eerste eetmoment op onze school is de ochtendpauze. We beginnen 
de dag gelijk goed met een gezonde pauzehap, bijvoorbeeld groente of 
fruit. 

 
 

Voorbeelden van gezonde pauzehappen:  

• Fruit, zoals appel, peer, banaan, kiwi, druiven, aardbeien en mandarijn. Tip (zowel duurzaam als 
budget: kies voor groente en fruit uit het seizoen). 

• Gedroogd fruit, een paar abrikozen of dadels.  

• Groente, zoals worteltjes, komkommer, paprika, snoeptomaatjes en radijsjes.  

• Volkoren of bruine boterham, volkoren knäckebröd of een volkoren mueslibol. 
 

2. Eten tijdens de lunchpauze 

Wij zien de middagpauze als een rustmoment. We nemen samen de tijd voor de lunch: begeleiders en kinderen. 

Er is vooral aandacht voor het eten. We zorgen voor een stille omgeving en genieten samen van de lunch. 

Kinderen die wat meer aandacht vragen of speciale dieetwensen of eetgewoontes hebben, helpen we. En de 

lunch? Die is natuurlijk lekker en gezond!  Met een lunch vol vezels en vitamines & een fijn buitenspeelmoment 

kunnen we daarna weer goed werken. We willen vragen om geen snoep mee te geven. Jullie zijn als ouder echter 
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zelf verantwoordelijk voor de inhoud van het lunchpakket. Als kinderen hun lunch niet op krijgen, gaat deze mee 

terug naar huis. Ouders weten dan wat het kind gegeten heeft. Ook stimuleren het meenemen van een beker 

(ivm. het milieu). 

 

Voorbeelden van een gezonde lunch:  

• Volkoren of bruine boterham, volkoren 
knäckebröd of een volkoren mueslibol.  

• Brood besmeerd met halvarine of zachte 
margarine uit een kuipje. 

• Gezond beleg voor in het trommeltje is 
bijvoorbeeld: 
- 20+ en 30+ (smeer)kaas, ei, hüttenkäse en 

light zuivelspread.  
- 100% notenpasta of pindakaas (zonder 

toegevoegd zout of suiker).  
- Groente en fruit, zoals tomaat, 

komkommer, paprika, banaan, appel en 
aardbei. Lekker als beleg of voor erbij! 

 

3. Drinken 
De kinderen op onze school drinken vooral water. We vragen ouders om geen limonade, frisdranken, 
sportdranken en vruchtensappen mee te geven omdat die vaak veel suiker bevatten. Daarom stimuleren we dat 
alle leerlingen een eigen beker/bidon meenemen naar school voor water. Het vullen van de beker kan in het 
klaslokaal. Ook hebben we een koelkast beschikbaar om eventueel dranken gekoeld te bewaren. 
 

Voorbeelden van gezonde dranken:  

• Kraanwater. 

• Halfvolle melk of karnemelk of een drinkyoghurt (met weinig toegevoegde suikers). 

• Thee zonder suiker. 
  

Bron: www.voedingscentrum.nl  

 

 

 

Bericht van MOOVE – Sportinstuif  
 

Beste ouder(s)/verzorger(s) ,   
  
In de maand december vindt er elke donderdag een 
sportinstuif plaats in de sporthal ‘Markant’. Het volledige sportaanbod is helemaal gratis! De sportinstuif 
is een extra gratis sport moment voor de kinderen.   
De sportinstuif is van 15:00 tot 16:00 uur en is voor de kinderen uit leerjaar 3 t/m 8.  
We starten vanaf donderdag 1 december. Het laatste moment is 22 december.   
  
U kunt uw zoon/dochter aanmelden via  InOosterhout. Zoek naar ‘sportinstuif markant’ en daar vindt u 
de pagina waarin u kunt aanmelden. Online aanmelding heeft de voorkeur, mocht het onverhoopt niet 
lukken dan kunnen wij de aanmelding ook aan de deur verwerken.   
  
Mochten er nog verdere vragen zijn dan kunt u mailen naar : a.salah@oosterhout.nl  
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Schoolkoor van de Achthoek   
 

Vanaf vorige week is er op de Achthoek weer volop gezang te horen! Het schoolkoor is terug van een 
langdurige pauze! Alle kinderen van unit 2 en 3 mogen uitproberen en zich opgeven. Hoe? Kijk 
hieronder!  
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