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   eerste schooldag, fruit uitdeeldag 

Maandag 26 augustus  eerste schooldag   

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

Vrijdag 13 september  schoolfotograaf 

Donderdag 19 september leerlingvrije dag 

 

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 26 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. 

 

Gym. 

Dit schooljaar is er gym op maandag en donderdag.  

Maandag: 

08.30 - 09.15 uur  groep 1/2A tot de herfstvakantie in de grote gymzaal. 

09.15 - 10.00 uur  groep 3 

10.00 - 10.45 uur  groep 4  

10.45 - 11.30 uur  groep 5/6 

12.00 - 13.15 uur  groep 6/7 

13.15 – 14.30 uur groep 8  

 

Donderdag: 

08.30 - 09.10 uur  groep 3 

09.10 - 09.50 uur  groep 4 

09.50 - 10.30 uur  groep 5/6 

11.00 – 11.45 uur  groep 1/2B tot de herfstvakantie in de kleine zaal op school. 

 

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. 

 

Belangrijke data: 
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Luizenzakken 

Als de kinderen op maandag op school komen zijn er geen luizenzakken waar zij eventueel hun jas 

in kunnen doen. 

Er zijn nieuwe zakken besteld door de ouderraad. Deze komen waarschijnlijk in de eerste 

schoolweek binnen. 

Ieder kind krijgt dan een nieuwe zak. In hun schoolloopbaan op de Achtbaan krijgen zij een zak in 

groep 1 en in groep 5 krijgen zij weer een nieuwe wanneer dit nodig is. De zakken blijven eigendom 

van de school. 

Mocht de zak in de tussenliggende jaren kapot gaan en niet meer te herstellen zijn, dan verzoeken 

wij u om een nieuwe aan te schaffen via de school. 

Door het gebruik van de zakken raken de kinderen ook minder snel hun spullen kwijt en geeft het 

de school een nettere aanblik. 

 

De moestuin. 

In de vakantie is de moestuin door kinderen en ouders onderhouden. Nu is het de hoogste tijd dat 

we gaan oogsten. 

 
Schooljudo. 

Vanaf 9 september krijgen de groepen 3 t/m 7 tijdens de gymles op maandag schooljudo. Deze 

judolessen zijn een middel om te werken aan groepsvorming / sociaal emotionele vorming  / bouwen 

aan zelfvertrouwen. 

 

Schoolfotograaf 

Op vrijdag 13 september komt de schoolfotograaf weer bij ons. Volgende week krijgt u een bericht 

waarop u kunt reageren als u ook een broertjes of zusjes foto wilt laten maken met een kind dat 

niet meer of nog niet op de Achtbaan naar school gaat. Als u alleen kinderen op de Achtbaan heeft 

hoeft u niet voor de broertjes en zusjes foto in te schrijven. Deze kinderen gaan automatisch al 

samen op de foto. 

Wanneer u bezwaar heeft dat uw kinderen op de klassenfoto gaan dan kunt u dit doorgeven aan de 

directie. 


