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   eerste schooldag, fruit uitdeeldag 

Maandag 23 augustus  eerste schooldag 

Dinsdag 7 september  informatie avond voor ouders. Tijdstip volgt nog. 

Donderdag 9 september  studiedag, alle kinderen zijn vrij. 

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

Vrijdag 17 september   nieuwbrief 

 

 

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

Wij heten alle leerlingen en ouders dan ook weer van harte welkom op maandag 23 augustus. 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. 

De kleuters en groep 3 komen de school in via de ingang bij de kleuters (de kant van de zandbak). 

De groepen 4 t/m 8 gaan door de hoofdingang de school in (aan het grote plein).  

Ouders mogen vanwege Corona nog steeds niet mee naar binnen. 

Alleen wanneer u een afspraak heeft in school is het toegestaan om de school binnen te gaan. 

In de extra bijlage ziet u een brief van het bestuur waar de geldende afspraken voor dit moment 

zijn beschreven. 

 

Start maandag 23 augustus. 

Vanaf 8.20 uur is iedereen welkom op het schoolplein. Alle leerkrachten zullen vanaf 8.25 uur op 

het schoolplein aanwezig zijn om de kinderen voor de eerste schooldag mee naar binnen te nemen. 

Ouders houden afstand: op het kleuterplein blijven de ouders achter de muur. Op het grote 

plein staan zij ter hoogte van het pannaveld en het basketbalveld. 

 

Vreedzame school. 

In de eerste weken van het schooljaar wordt er extra veel aandacht geschonken aan de Vreedzame 

school. Wij noemen dit de zogenaamde Gouden weken. Deze weken zijn erg belangrijk voor de 

groepsvorming. 

       
Dit schooljaar zullen er in de bovenbouw enkele leerlingen opgeleid worden tot mediator. Op de 

informatieavond van 7 september hoort u daar meer over. 

 

Gym. 

De gymlessen voor de groepen 3 t/m 8 zullen tot de kerstvakantie gegeven worden in de tijdelijke 

zaal bij het Baken Trinitas aan de Sas van Gentlaan. Het is het losstaande gebouwtje dus niet de 

grote zaal van het Baken. De reden hiervoor is dat onze eigen gymzaal gerenoveerd zal worden. 

Belangrijke data: 
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De eerste maandag, 23 augustus worden de lessen door meester Michael (nieuwe vakdocent) op het 

schoolplein gegeven. Graag zorgen dat uw kind maandag dichte schoenen aan heeft i.v.m. deze 

gymles. 

Vanaf donderdag is er dus wel gym in de zaal. 

De leerlingen van groep 6 hebben het eerste gym. Zij worden bij de zaal verwacht vanaf 8.15 uur. 

Dit biedt u als ouder de gelegenheid om eventueel broertjes en zusjes toch ook op tijd naar school te 

brengen. 

Op maandag heeft groep 7 als laatste gym. Zij mogen na de les zelfstandig naar huis gaan of zij 

worden door u als ouder daar opgehaald. 

Voor het heen en weer lopen naar de zaal voor de groepen 3 t/m 6 is er ouderhulp nodig. Dit i.v.m. 

de veiligheid van de kinderen. De leerkracht van uw kind ontvangt zal zelf ouders benaderen om 

hierbij te helpen. 

 

Hieronder ziet u het gymrooster. 

Maandag:  

08:30 - 09:15 Groep 6 

09:15 - 10:00 Groep 3 

10:00 - 10:45 Groep 4 

10:45 - 11:30 Groep 5 

12:00 - 13:15 Groep 8 

13:15 - 14:30 Groep 7 

 

Donderdag: 

08:30 - 09:15 Groep 6 

09:15 - 10:00 Groep 4 

10:00 - 10:45 Groep 3 

10:45 - 11:30 Groep 5 

 

Voor de gymles is het belangrijk dat: 

 Leerlingen juiste gymkleding dragen ((korte)broek, shirt, sokken en schoenen of blote voeten. 

Bij voorkeur sokken met gymschoenen(die niet afgeven, spekzool of non-marking) voor de 

hygiëne). 

 In kroptopjes/sporttopjes en te korte hemdjes/shirts wordt niet gegymd. 

 

Gezonde school 

Het schooljaar gaat weer beginnen, dus hier nog even de afspraken rond het gezonde schoolbeleid. 

Tijdens het 10-uurtje drinken de kinderen water en eten zij een stuk groente, fruit of een gekookt 

eitje.  

 

Tijdens de lunch eten de kinderen een boterham of aanverwante. Een wrap, turkse pizza van de 

vorige dag, of een salade mag natuurlijk ook. Tijdens de lunch mogen de kinderen best limonade, 

een pakje drinken of melk. Uiteraard drinken we geen energiedrink (welke soort/merk dan ook) of 

prik. 
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Na de lockdown hebben we gemerkt dat kinderen weer vaker een croissantje, frikandelbroodje, 

mueslireep, pakje breekcrackertjes of ander banket mee naar school namen. Hier gaan wij weer op 

letten, want dat valt niet onder het gezonde schoolbeleid. Mochten wij iets in de lunch box van uw 

kind aantreffen wat niet past binnen het beleid, dan vindt u in de tas/lunchtrommel een ‘oeps 

kaart’.  

Als u kind jarig is, mag hij/zij natuurlijk trakteren. Voor kinderen en leerkrachten geldt een 

gezonde traktatie. Hierbij kunt u denken aan een fruit of groenten spies, een spiesje met worst en 

kaas, zoute popcorn, rozijntjes. Uw kind mag natuurlijk ook een klein cadeautje uitdelen 

(potloodje/fluitje/ballon enz.) Past de traktatie niet binnen ons gezonde schoolbeleid, dan wordt deze 

mee terug naar huis gegeven en wordt u daarvan op de hoogte gebracht.  

Het is voor een goed verloop prettig als u van tevoren met de leerkracht afspreekt wanneer uw kind 

gaat trakteren en eventueel ook wat de traktatie zal zijn. 

 
 

Natuurlijk zijn er uitzonderingen op de regel, kinderen met een medische indicatie kunnen dit bij de 

leerkracht zelf, juf Lalenya, juf Monique of juf Martina aangeven. Dan kijken we samen naar een 

goede oplossing.  

 

Bibliotheek. 

Om de leerlingen weer een boek te laten lenen uit de schoolbibliotheek is het noodzakelijk dat wij de 

gegevens van uw kind weer doorgeven aan de openbare bibliotheek. Nieuwe leerlingen ontvangen 

dan op termijn ook een bibliotheekpas. Als u bezwaar heeft voor het doorgeven van deze gegevens 

dan kunt u, tot uiterlijk vrijdag 27 augustus, een mail sturen naar directie@achtbaan.asg.nl. Graag 

onder vermelding van de voor en achternaam van uw kind en het leerjaar. 

 

Etui. 

Aan het begin van het schooljaar zien wij in de klas vaak weer allerlei geweldige etuis met pennen, 

stiften etc. verschijnen. 

Dit is niet de bedoeling. Alle kinderen hebben of krijgen een etui van school met daarin de 

materialen die op school gebruikt mogen worden. 

Spullen van thuis worden dus weer mee teruggegeven. 

Wij vragen van kinderen dat zij zorgvuldig omgaan met alle schoolmaterialen. Wanneer materiaal 

moedwillig kapot wordt gemaakt of regelmatig kwijtraakt kan er tegen kostprijs nieuw worden 

verkregen. 

 

Groep 8. 

Juf Martika, groep 8, is voor de zomervakantie uitgevallen door een burn-out / overspannenheid. 

Voor de eerste 2 weken is er vervanging beschikbaar. Er wordt nog gezocht naar vervanging voor 

een langere periode. Door het leerkrachten tekort is dit een enorme puzzel. We hopen uiteraard dat 

dit lukt. Mocht dat niet het geval zijn dan brengen wij alle ouders daar ook weer van op de hoogte 

en ook wat de gevolgen hiervan zijn. 

Martika gaat wel van aanstaande maandag rustige aan re-integreren met als doel om op termijn 

weer volledig haar werk te kunnen doen. 

mailto:directie@achtbaan.asg.nl

