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 Nieuwsblad  

26-08-2020 

 

In dit nummer 
Communicatie 
HOERA! Babynieuws  
Kennismakingsgesprekken 
Infomarkt  
Gym 
Gedragsverwachting 
Gratis snuffelweek h19 
Nieuws van de OV 
 

Op de kalender 
31-08 t/m 04-09: kennismakingsgesprekken 
01-09: OV vergadering 
03-09: juf Marjolein jarig 

 

Algemeen  
 

Communicatie  
Vanuit het nieuwe strategisch beleidsplan van Delta hebben we vorig schooljaar een nieuw schoolplan gemaakt. 
Het beleidsplan van Delta bestaat uit 9 speerpunten. Bij ieder speerpunt hebben wij ambities voor het komende 
schooljaar geformuleerd. 
Onze nieuwsbrief heeft daarom ook een nieuwe lay-out. We koppelen het nieuws aan een van de 9 speerpunten. 
De nieuwsbrief zal eens in de twee weken verschijnen in de app. 
Daarnaast ontvang je voor zeer belangrijk nieuws af en toe een apart nieuwsbericht via de app. 
De nieuwsbrief en belangrijke nieuwsberichten zijn te vinden onder de button ‘nieuws’. 
Iedere vrijdag zullen de leerkrachten een leuk bericht over verschillende activiteiten delen. Dit bericht komt ook 
via de app binnen en is te vinden onder de button ‘kijkje in de unit’.  
In de app vind je onder de button ‘praktisch’ het ‘SOS-formulier’. We willen jullie vragen dit formulier zo spoedig 
mogelijk in te vullen zodat we altijd de juiste informatie (adres, telefoonnummer etc.) hebben in geval van nood. 
Onder de button ‘praktisch’ staan nog een aantal andere links naar formulieren. O.a. het aanmeldformulier, 
formulier om buitengewoon verlof aan te vragen etc. Ook staan er linkjes naar ‘een dagje op de Achthoek’, ‘veilig 
en thuis op de Achthoek’ etc. 
Mocht je kind ziek zijn, kun je dit doorgeven via de button ‘ziek melden’.  
Verder staan ook de jaarkalender en de verschillende teams als button in de app. 
De button ‘in gesprek’ zullen we de komende tijd verder ontwikkelen.  
 

HOERA! Babynieuws 
Hoera! Juf Femke is op maandag 24 augustus bevallen van haar tweede kindje. Welkom baby Joep! 

Wij wensen juf Femke en haar gezin veel geluk        
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Juf Femke zal nog t/m half januari met zwangerschapsverlof zijn.  

 
 
 
 
 

 
 

 

Speerpunt 1 
We creëren voorwaarden voor leren en ontwikkelen 

 
 

Kennismakingsgesprekken 
In de week van 31 augustus t/m 4 september staan de kennismakingsgesprekken weer gepland. Voor dit gesprek 
ontvang je een uitnodiging van de leerkracht per mail. We nodigen nieuwe ouders uit maar ook de kinderen en 
ouders die nog geen overdrachtsgesprek of ontwikkelgesprek hebben gehad aan het einde van vorig schooljaar. 
De kennismakingsgesprekken mogen weer plaatsvinden in de school. Hierbij moeten we nog wel 1,5 meter 
afstand houden en schudden we geen handen.  
Heb je geen uitnodiging ontvangen en wil je toch een gesprek? Je kunt altijd een gesprek aanvragen bij de 
leerkracht van je kind.  

 

 

Speerpunt 2  
We meten en verbeten opbrengsten  

 
 

Infomarkt 
Vanwege alle maatregelen die gelden omtrent corona, kan de infomarkt (7 september) helaas niet plaatsvinden.  
In plaats daarvan presenteren we over een aantal weken onze nieuwe schoolgids en zullen we filmpjes opnemen 
om ‘een dag op de Achthoek’ in beeld te brengen. Hierover volgt later meer informatie.  
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Speerpunt 4 
We garanderen een stevige basis 

 
 

Gym 
Ook bewegingsonderwijs is onderdeel van ons curriculum om de kinderen een stevige basis mee te geven. 
We gaan vanaf de tweede schoolweek weer gymmen.  
Voortaan gaan unit 2 en 3 op woensdag gymmen. Unit 1 gaat op vrijdag gymmen.  
We verhuizen voor de gymlessen naar een grotere zaal; de Oosterhijdenhal.  
Denken jullie weer aan kleding die je gemakkelijk zelf aan en uit kunt trekken en goede, stevige sportkleding en 
schoenen.  

Gedragsverwachting 
Vorig schooljaar hebben we hard gewerkt aan verschillende skills bij 
verschillende gedragsverwachtingen.  
We frissen de eerste twee á drie weken ons geheugen even op door weer 
even stil te staan bij een bestaande gedragsverwachting: samen zorgen we 
ervoor dat het netjes is. 
 
We hebben mede voor deze gedragsverwachting gekozen omdat we een mooie, nieuwe ruimte hebben gecreëerd. 
Onze aula is omgetoverd tot gezellige woonkamer met bank, tafeltjes, stoeltjes en een geheel nieuwe keuken! 

Onderstaande foto is slechts een voorproefje want er moeten nog wat puntjes op de i worden gezet        
 
We zijn dus lekker aan het opruimen en verbouwen geweest en hebben 
daarbij een aantal spullen gevonden. Je kunt onderstaande spullen nog 
t/m vrijdag 4 september komen ophalen in de gevonden voorwerpen 
bak naast de voordeur.  
 
  

 

 

Speerpunt 5 
We doen recht aan ieders eigenheid 

 
 

Gratis snuffelweek H19 
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Speerpunt 8 
We werken aan blijvende aantrekkingskracht 

 
 

Nieuws van de Ouderverening 
 
Ook wij zijn weer lekker uitgerust van de vakantie en gaan er met frisse moed tegen aan. 
 
Wel zijn wij nog steeds opzoek naar nieuwe leden. Dit is hard nodig om alle activiteiten te kunnen blijven 
organiseren voor alle kinderen op de Achthoek.             
                                                                    
Ben jij de enthousiaste, gezellige en organiserende ouder die het bestuur van de oudervereniging wil 
versterken? Dan ontvangen wij graag je aanmelding voor 18 september a.s. per mail:  
ov@de-achthoek.nl   
 
Dit jaar hebben we al twee nieuwe aanmeldingen voor de OV ontvangen. Tijdens de ALV kunnen jullie 
als ouders weer stemmen over hun benoeming.  
 
Deze ouders stellen zich graag aan jullie voor: 
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Hoi Allemaal, 
Mijn naam is Ellen van Lin, ben bijna 42 jaar en woon in Made. 
Samen met Marc heb ik 3 kinderen, Tatum van 13 jaar, Jesper 
van 12 jaar en Lauren van 8 jaar. Lauren zit in de rode 
stamgroep. Ik heb mezelf opgegeven voor de oudervereniging 
omdat ik eindelijk meer tijd heb om meer betrokken te zijn bij 
school. Ik hoop dat ik een toegevoegde waarde kan zijn voor 
de mooie club mensen en mijn steentje kan bijdragen bij de 
leuke activiteiten die voor onze kinderen georganiseerd 
worden .. 
 
 
Ik ben Patty Nieuwenhuijsen, moeder van Teun en Gijs. Teun 10 jaar, begint dit jaar in unit 3 groep paars 
en Gijs 6 jaar, zit in unit 1 groep groen.  
 
Waarom ik me heb aangemeld om de OV te versterken? Ik heb al 
geregeld meegeholpen op school, en dat vond ik dan erg gezellig 
en leuk om te doen. Ik heb er zin in om weer een helpend handje 
te bieden waar het nodig is en kan. Fijn schooljaar allemaal.  
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