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   eerste schooldag, fruit uitdeeldag 

woensdag 6 oktober  start Kinderboekenweek 

vrijdag 15 oktober   schoolfotograaf (informatie volgt nog) 

vrijdag 15 oktober   volgende nieuwsbrief 

15 -10 t/m 22-10   herfstvakantie 

 

Extra nieuwsbrief. 

 

Na de landelijke Corona versoepelingen zal er op de Achtbaan ook weer iets meer mogelijk zijn. 

Wij willen starten om vanaf aanstaande maandag, 4 oktober, de ouders van de groepen 1, 2 en 3 

weer toe te laten in de school. 

Deze ouders kunnen hun kind tot het klaslokaal brengen. 

Het verzoek is om nog steeds voldoende afstand van elkaar te houden en niet onnodig lang in de 

school te blijven staan. 

Wilt u met andere ouders gezellig praten dan graag buiten de school. 

Als u een leerkracht wilt spreken kan dat nog steeds door een afspraak te maken of na schooltijd 

even kort op het plein elkaar te spreken. 

 

Personeel. 

Juf Nelly, onderwijsassistent, heeft te kennen gegeven de Achtbaan te verlaten. Zij heeft sinds de 

zomervakantie vooral leerlingen in de groepen 6, 7 en 8 extra ondersteuning geboden. Nelly werkt 

nog tot de herfstvakantie bij ons. 

Nelly heeft met veel plezier op de Achtbaan gewerkt maar is op zoek naar een andere uitdaging. 

 

Inmiddels is er voor 3 dagen een andere onderwijsassistent gevonden. 

Dit is juf Dilana. Vorig schooljaar heeft zij, naast haar studie, 1 dag in de week bij ons gewerkt en 

keert nu weer terug op de Achtbaan. 

Op dit moment zijn er nog gesprekken gaande voor de overige 2 dagen. Zodra er meer bekend is 

wordt u weer op de hoogte gebracht. 

 

Juf Martika is nog niet volledig hersteld. Dit betekent voor groep 8 dat zij nog 2 middagen van juf 

Marlies, vervangster, les krijgen. Daarnaast is juf Marlies er in de ochtend voor extra 

ondersteuning. 

De begeleiding van de zogenaamde LOV groepen zal voorlopig nog gedaan worden door de 

medewerkers van Bijzonder Jij, meester Jesse en juf Nienke. 
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