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   eerste schooldag, fruit uitdeeldag 

Regel van de maand;    Ik zorg voor jou; jij zorgt voor mij 

      dat voelt heel goed voor allebei. 

Belangrijke data.  

 

Maandag 4 november  leerling vrije dag (alle kinderen zijn vrij) 

Woensdag 6 november staking (alle kinderen zijn vrij) 

4 t/m 8 november week van de voortgangsgesprekken (10 minuten) 

Vrijdag 29 november de volgende nieuwsbrief verschijnt. 

 

 

De Achtbaan voldoende: 

Gisteren, donderdag 31 oktober, heeft de onderwijsinspectie opnieuw een bezoek gebracht aan de 

Achtbaan. Deze keer hebben zij alleen in iedere klas een les bekeken en zijn daarna in gesprek 

gegaan met de directie en de internbegeleider. 

Daarna was de uitslag dat zij de Achtbaan weer als een voldoende school beoordelen. 

Dit betekent dat wij weer het basisarrangement krijgen. 

Wij zijn hier uiteraard ontzettend blij mee na ruim twee jaar keihard hiervoor te hebben gewerkt. 

Dit wil overigens niet zeggen dat we nu achterover kunnen leunen. Wij zullen steeds door blijven 

gaan met de verbetering van het onderwijs op de Achtbaan. 

 

Start van de dag. 

Het is fijn om te zien dat de meeste kinderen keurig op tijd op school zijn. Verder is het nu ook veel 

eerder rustig in de school. Zelfs bij de inspecteurs die gisteren in de school waren viel dit op. 

 

Ook voor de laatste ouders die moeite hebben om hun kinderen op tijd de school in te brengen even 

een tipje: ga 5 minuten eerder van huis. Dit is ook prettiger voor je kind om de dag te starten. 

  

Schoolfruit  

Zoals we al eerder in de nieuwsbrief hebben vermeld, zijn we weer ingeloot voor het programma 

EU-schoolfruit. 

Vandaag is bekend geworden op welke dagen het fruit wordt geleverd. Namelijk op dinsdag. Dat 

betekent dat vanaf de week van 11 november de kinderen op elke maandag én dinsdag zelf hun 

fruit meenemen en zij deze op woensdag, donderdag en vrijdag van school krijgen.  

Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn, kunt u naar juf Lalenya komen.  

 

Fruit, een lekkere buit 

De Achtbaan kan weer voor ballen sparen met kiwi stickers! Als u thuis kiwistickers heeft, wilt u 

deze dan inleveren bij juf Lalenya? Zij heeft een poster waar deze opgeplakt kunnen worden en zo 

kunnen we 10, of misschien wel 20 ballen bij elkaar sparen voor de school. 

Let op: het gaat om de stickertjes van de Zespri green én de Zespri gold kiwi’s.  

We hebben heel veel stickertjes nodig, dus we hopen dat zoveel mogelijk kinderen mee kunnen 

sparen.  
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En…wist u dat kinderen het meeste thuis leren? 

En… het daarom zo belangrijk is dat u handvatten heeft om met uw kind aan de slag te gaan.  

Gelukkig hoeft u dat niet alleen te doen.   We gaan weer beginnen!                                                                                                                                                                          

Iedere maand is er een VVE thuis bijeenkomst voor de  ouders van groep 1-2. 

Voor 10,- per jaar krijgt u een tas met materialen en iedere maand de werkbladen voor thuis.                      

Tijdens de gezellige bijeenkomsten hoort u hoe u hiermee om kunt gaan en wisselt u van gedachten 

met andere ouders over opvoedingsvragen.  

Gun uw kind uw aandacht en begeleiding en help uw kind zich voorbereiden op groep 3 en doe mee! 

In de hal liggen folders en hangt een overzicht van de bijeenkomstdata. U komt mij ook tegen op de 

groep voordat de bijeenkomst start. Vraag uw leerkracht er anders even naar. Zij weet er alles van 

en verwijst u naar de juiste dag en tijd. Bekijk ook even het filmpje van Team het Jonge Kind op de 

website van de Schoor! www.deschoor.nl/kinderen  Tot ziens!! 

De bijeenkomsten op de Achtbaan zijn altijd in de teamkamer op dinsdag van 8.30 – 10.00 uur op de 

volgende data:  

14-01-2020 

28 -01-2020 

25 – 02-2020 

31-03-2020 

12-05-2020 

16-06-2020 

Louise Ezzafzafi 

 

http://www.deschoor.nl/kinderen

