
Nieuwsbrief  17 september 2021                          

Nieuwsbrief o.b.s. de Achtbaan 

 

  

          

 

   eerste schooldag, fruit uitdeeldag 

donderdag 23 september  geen gymles voor de groepen 4 t/m 6 

donderdag 30 september Kies je school voor groep 7 en 8 digitaal (uitnodiging is 

eerder al verzonden) 

woensdag 6 oktober  start Kinderboekenweek 

vrijdag 15 oktober   schoolfotograaf (informatie volgt nog) 

vrijdag 15 oktober   volgende nieuwsbrief 

15 -10 t/m 22-10   herfstvakantie 

 

 

Inmiddels zijn er al weer vier schoolweken voorbij. Gelukkig hebben we een goede start gehad. Alle 

kinderen en teamleden zijn weer enthousiast begonnen. 

Ook dit jaar vinden er weer vernieuwingen/ verbeteringen plaats in ons onderwijs. Een paar 

voorbeelden: 

- Groep 5 is gestart met Pluspunt digitaal (rekenen). Zij werken zonder schriften alleen op met 

Chromebooks.  

- Er zijn opnieuw Chromebooks aangeschaft waardoor er steeds meer leerlingen tegelijk 

kunnen oefenen met bijvoorbeeld rekenprogramma’s of met spelling. 

- Het tweede jaar van de Vreedzame school is ingegaan. Dit betekent dat de afspraken die er 

vorig schooljaar zijn gemaakt voort worden gezet en meer inhoud krijgen. Daarnaast starten 

we in de eerste week van oktober met het opleiden van mediatoren in de groepen 6, 7 en 8. 

Deze leerlingen helpen conflicten op te lossen tussen leerlingen onderling. Tijdens de 

informatieavond bij de betreffende groepen is hier uitleg over gegeven. 

- Dit hele schooljaar staat voor ons team in het teken van verbetering van onze 

onderwijskwaliteit. We zullen door meerdere trainingen en begeleiding het onderwijs nog 

beter afstemmen op de leerlingen. 

 

Voorstel rondje OR (ouderraad). 

De ouderraad is dit schooljaar weer vol enthousiasme aan de slag gegaan. 

Ze hebben leuke goede ideeën om samen met het team van de Achtbaan een aantal activiteiten te 

verzorgen. In de bijlage stellen zij zich voor.  

Mocht u vragen hebben aan de ouderraad of als u mee wil helpen bij een activiteit, dan weet u dus 

wie u kunt benaderen. 

  

Nieuwe MR ouders gezocht. 

Voor de MR (medezeggenschapsraad) zijn we opzoek naar een ouder die de MR wil versterken. 

In de bijlage kunt u lezen wat er van een ouder van de MR wordt verwacht. 

 

Hoofdluis controle. 

Wij verzoeken alle ouders om hun eigen kind te controleren op hoofdluis. 

Verder zijn wij op zoek naar ouders die willen helpen om alle kinderen in de school na iedere 

vakantie te controleren op hoofdluis. Aanmelden kan via directie@achtbaan.asg.nl 

 

 

 

Belangrijke data: 
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Goede voorbeelden gezonde traktatie. 

Wij hopen dat onderstaande foto’s u inspireren tot lekkere gezonde traktaties wanneer uw kind 

jarig is. 

 

 

 
 

 

 

VVE thuis (zie bijlage folder) 

Voor ouders met jonge kinderen is er het programma VVE thuis. Dit programma wordt u 

aangeboden door de Schoor. Zij helpen u om uw kind thuis extra te ondersteunen. 

In de bijlage kunt u lezen wat er precies wordt gedaan en hoe u zich aan kunt melden of waar u 

terecht kunt met uw vragen. 

 


