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   eerste schooldag, fruit uitdeeldag 

Maandag 3 september    1ste schooldag 

Maandag 3 sept t/m vrijdag 7 sept:  thema week ‘Anders is leuk’. 

Maandag 3 september    hoofdluis controle 

17 september t/m  21 september: week van de omgekeerde 10 minuten gesprekken 

Dinsdag 25 september  informatie avond groep 7 en 8 over het voortgezet 

onderwijs 

Regel van de maand;    Zeg: “Goedemorgen!” 

En de dag begint zonder zorgen.  

Wij, het team van de Achtbaan, hopen dat iedereen heeft genoten van de vakantie, het mooie weer 

en de rust.  

Wij heten alle leerlingen en ouders dan ook weer van harte welkom op maandag 3 september. Nog 

even ter herinnering de schooltijden. 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 – 14.30 uur. Woensdag van 8.30 – 12.30 uur. 

De deuren gaan ’s morgens om 8.20 uur open zodat iedereen echt om 8.30 uur in de klas kan zitten 

en de lessen op tijd kunnen starten. 

 

Personeel 

- Als ondersteuning voor de groepen 6/7 en 7/8 is juf Shanti Algoe per 1 september aangesteld 

als onderwijsassistente. Vorige schooljaar heeft zij stage gelopen in groep 8 en kent de 

school en een deel van de kinderen al. Inmiddels heeft zij haar diploma behaald. Wij wensen 

juf Shanti een prettige werkplek op de Achtbaan. 

 

- Juf Laurien(gym) is helaas nog niet voldoende hersteld om nu op de Achtbaan te starten. 

Door de vakgroep van ASG wordt er naar een vervanger voor haar gezocht. Helaas is deze 

er op dit moment nog niet en zullen de kinderen dus gymles krijgen van hun eigen 

leerkracht. 

Het gymrooster is als volgt: 

Dinsdag: 

8.30 - 9.45 groep 7/8 

9.45 - 11.00 groep 6/7 

11.00 - 11.45 groep 5  

12.15 - 13.00 groep 4 

13.00 - 13.45 groep 3 

Donderdag: 

8.30 - 9.15 groep 3 

9.15 - 10.00 groep 4 

10.00 - 10.45 groep 5 

De kleuters krijgen op school gymles van hun eigen juf. 

 

 

Belangrijke data 
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Groep 7/8: maandag graag allemaal een leesboek meenemen voor gebruik in de eerste 

week. 

 

Gezonde school 

Ook in het nieuwe schooljaar blijven wij ons inzetten voor een gezonde school. Dit wil zeggen dat 

de kinderen in de kleine pauze water drinken en fruit, groente e.d. eten. Tijdens de lunch eten zij 

brood of iets anders dat gezond is zonder suiker. Maar zeker geen verpakte koeken ed. Wel mag er 

tijdens de lunch iets anders worden gedronken dan water. 

Ook de traktaties bij het vieren van de verjaardag van uw kind is uitsluitend gezond. Wanneer er 

toch traktaties zoals koeken, chips of chocolade worden gebracht, geeft de leerkracht dit weer met 

u of uw kind mee naar huis. Het wordt niet aan de klasgenoten uitgedeeld. Ook voor de meester en 

de juffen is de traktatie uitsluitend gezond. Wanneer u kiest voor een klein cadeautje als traktatie 

is dit prima. 

 

Zuinig zijn op schoolmateriaal. 

Aan de kinderen wordt geleerd om zorgvuldig om te gaan met alle materialen. Wij gaan er vanuit 

dat ieder kind dit kan. Maar wanneer er toch moedwillig materialen zoals linialen, pennen of 

potloden kapot worden gemaakt dan zal er van huis uit een vergoeding moeten komen voor nieuw 

materiaal. 

 

Privacy wetgeving. 

Vanwege de vernieuwde privacy wetgeving vragen wij u om een formulier in te vullen voor het 

gebruik van foto en filmmateriaal waarop uw kind zichtbaar is. Volgende week krijgt uw kind dit 

formulier mee naar huis. Ik verzoek u om dit formulier zo snel mogelijk ingevuld in te leveren bij 

de leerkracht van uw kind, uiterlijk in de week van 17 september tijdens de omgekeerde  

10 minuten gesprekken. 


