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Maandag 16 april Mindsetavond in Den Brink
Zoals al eerder aangekondigd in het nieuwsblad houden we maandag 16 april om 19.30 uur een
Mindsetavond in Den Brink voor jou als ouder.
Is je kind ongemotiveerd voor school en leren? Gaat hij (of zij) uitdagingen het liefst uit de weg? Geeft hij snel op bij
tegenslagen, fouten of onvoldoendes? Voelt hij zich dom wanneer hij hard moet werken om iets onder de knie te
krijgen? Kan hij niet tegen kritiek en wil hij graag de beste zijn? Heb je het idee dat jouw kind zijn talenten niet
optimaal benut?
Dan wordt hij waarschijnlijk belemmerd door een vaste mindset.
De term Mindset staat voor de manier waarop mensen denken over hun
intelligentie, talenten en kwaliteiten. Professor Carol Dweck ontdekte dat een
vaste mindset de ontwikkeling belemmert, terwijl een groeimindset zorgt voor
motivatie, doorzettingsvermogen en een passie voor leren
Tijdens deze presentatie leer je wat de invloed van mindset is op verschillende
aspecten van je leven. Je krijgt concrete tips en handvatten om een groeimindset bij je kinderen (en jezelf) te
stimuleren.
Jij komt toch ook?
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Ontruimingsoefening
Komende week gaan we met de hele school een ontruimingsoefening houden. De kinderen wordt duidelijk uitgelegd
dat het een oefening is. Op deze manier kunnen we met z’n allen op een rustige manier oefenen om het gebouw zo
snel mogelijk te ontruimen bij calamiteiten.

Muiswerk
De kinderen werken op school met het programma Muiswerk op de chromebooks. Ook thuis
kunnen zij werken aan Muiswerk. De inlogcode hebben de kinderen zelf! www.muiswerk.nl

Verkeersexamen groep 7
Jippie!!!! Alle kinderen uit groep 7 zijn geslaagd voor hun theoretisch verkeersexamen! Gefeliciteerd allemaal!!!!

REMINDER: Tennissen
Woensdag 11 april en woensdag 18 april gaan groep 3 en alle groepen 4-5-6 weer naar de tennis
vereniging in Den Hout. Denk die dagen extra goed aan sportieve kleding en schoenen!!!

REMINDER Koningsspelen vrijdag 20 april
HELP!!!! We hebben nog echt wat hulp nodig om de boterhammen met liefde te smeren.
Wie heeft er een uurtje tijd van 10 tot 11 uur? Je kan je naam opgeven bij Rozanne.
Even alles op een rijtje:






Alle kinderen komen sportief oranje gekleed naar school, we starten gewoon om 8.45 uur op school.
Fruit en drinken neemt iedereen zelf mee.
Alle kinderen krijgen op school een Koningslunch, kinderen met speciale eet- en drink dieet/allergie wensen
nemen zelf een lunchpakketje mee.
De kinderen gaan sporten op het (kunstgras)trainingsveld van de voetbal.
Om 14.15 uur start de vakantie. De kinderen moeten bij het trainingsveld van de voetbal opgehaald worden!
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Nieuws van de OV
Graag willen wij jullie informeren over de lopende activiteiten waar de OV
momenteel mee bezig is zoals besproken tijdens de vergadering 4-4-2018.










Voor de carnavalsvakantie hebben we op een hele leutige manier de carnaval ingeluid met de kinderen. Het
was een zeer geslaagde middag met de Roze Panters en prins Kluif. Deze middag is in samenwerking met
verschillende ouders georganiseerd. Dank hiervoor jullie hulp was zeer welkom.
Ondertussen is ook het Paasfeest weer achter de rug. In samenwerking met het team was ook dit een
geslaagde activiteit. Het versieren van een ei met eierdopje en het samen lunchen vonden veel kinderen erg
leuk.
De organisatie van de koningsspelen loopt, het beloofd weer een sportieve dag te worden volgende week
vrijdag, de spelmaterialen en het zonnetje zijn besteld.
De voorbereidingen voor het schoolreisje op 1 juni zijn in volle gang, het beloofd een hele leuke dag te
worden.
Ook voor het afscheid van groep 8 lopen reeds de voorbereidingen.
Voor leerlingen van de groepen 6/7/8 is het gelukt om een typecursus aan te kunnen bieden op school. Deze
gaat starten op dinsdag 2 oktober, zodra hierover meer informatie bekend is horen jullie van ons.
Indien u vragen heeft voor de rondvraag van de volgende vergadering 11-6-2018, kunt u deze mailen naar
OV@de-achthoek.nl.

Punten uit de ouderwerkplaats
Afgelopen woensdag is er weer een ouderwerkplaats geweest. Bedankt voor het meedenken en jullie input!
Onderstaande punten zijn tijdens deze ochtend besproken en worden teruggekoppeld om te verbeteren:
• input voor volgende ouderwerkplaatsen: graag meer informatie over dyslexie,
dysorthografie, dysclaculie.
•Is er een mogelijkheid voor ouders om de effecten van het vernieuwde concept te
monitoren met school?
•Zou er nogmaals in de nieuwsbrief kunnen worden opgenomen dat er ook thuis in Muiswerk kan worden ingelogd.
(staat er nu in  )
•Portfolio's: ouders zijn zeer tevreden, moeten nog wel erg wennen aan het feit dat ze niet kunnen zien waar hun
kind staat t.o.v. de ander. Kunnen ze iets langer thuisblijven, 2 weken?
•Moeten de portfolio's niet digitaal vanwege veiligheid en evt. gevaar brand of kwijt?
•Benja heeft toegelicht wat het Sociaal Wijkteam doet.
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Staking vrijdag 13 april
Wellicht heb je via de media gehoord dat er weer acties komen in het primair onderwijs. Het nieuwe kabinet
investeert weliswaar in het primair onderwijs, maar die investeringen zijn niet hoog genoeg.
Daarom is er voor vrijdag 13 april in het zuidelijk deel van Nederland een stakingsoproep van de vakbonden
uitgegaan voor een verlaging van de werkdruk, bestrijding van het lerarentekort en een hoger salaris.
Salarissen
We zien dat er een groot verschil - tot ruim 20% - zit tussen de salarissen van leerkrachten in het basisonderwijs en
in het voortgezet onderwijs. Dit, terwijl ze allebei een hbo-opleiding hebben gevolgd en vergelijkbare
verantwoordelijkheden en taken hebben. Op dit moment kiezen te weinig jonge mensen voor het beroep leerkracht
in het basisonderwijs. Er ligt nu een bedrag van 270 miljoen voor salarisverhoging, terwijl er 900 miljoen is geëist.
Dat bedrag is het absolute minimum om de salarissen te repareren zodat we leerkrachten in de toekomst kunnen
krijgen en collega’s die het vak willen verlaten, kunnen behouden.
Bezuiniging
Daarnaast heeft het kabinet ook een bezuiniging op onderwijs aangekondigd. Vanaf 2021 gaat het voor het primair
onderwijs jaarlijks om 61 miljoen euro. De minister heeft aangegeven dat hij deze bezuiniging zo min mogelijk wil
laten neerslaan op het onderwijs in de klas. Het is echter de vraag waar het geld dan vandaan moet komen. In het
primair onderwijs is in de afgelopen jaren bezuiniging op bezuiniging gestapeld met tekorten tot gevolg. Iedere
bezuiniging wordt onherroepelijk gevoeld in de school.
Toekomst van jouw kind
Onze leerkrachten hebben een zeer grote loyaliteit richting de
leerlingen, maar als bestuur en directie van deze school binnen
Delta-onderwijs begrijpen wij ook dat acties voor het verlagen van
de werkdruk en verhogen van de salarissen broodnodig zijn om het
beroep van basisschoolleerkracht voor de zittende en toekomstige
leraren aantrekkelijker te maken. Vandaar dat wij volledig begrip
hebben voor de stakingsactie en de roep om meer geld voor het primair onderwijs volledig steunen. Wij hopen dat
voor jou als ouders hetzelfde geldt. Het gaat ons echt om de toekomst van jouw en onze kinderen.
Wat betekent dit voor jou?
Wij hebben geïnventariseerd hoeveel leerkrachten voornemens zijn te gaan staken op 13 april. Omdat de
stakingsoproep, in tegenstelling tot de vorige twee acties, aanzienlijk minder gehoor heeft gevonden bij onze
leerkrachten is besloten om niet alle scholen te sluiten maar op basis van de actiebereidheid per school de
consequenties in beeld te brengen.
Dit betekent voor onze school:
De leerkrachten op onze school hebben aangegeven dat zij geen gehoor geven aan de stakingsoproep van de
vakbonden. Vrijdag 13 april is dus een gewone schooldag.
Voor nadere informatie kun je terecht bij de clusterdirecteur, Nicole Hanegraaf.
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Nog geen abonnee op onze Info? Dan mis je veel belangrijke, leuke, noodzakelijke, wetenswaardige informatie! Stuur
een mail naar E.bos@de-achthoek.nl om ook lid te worden. Ook voor opa’s en oma’s, oppassen, en voor ieder ander
die wil weten wat er op de Achthoek gebeurt!

Het volgende nieuwsblad zal verschijnen op dinsdag 17 april 2018.
Nieuws van externe partijen
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