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Regel van de maand;    We spreken af dat: 

      we aardig zijn voor elkaar. 

 

Belangrijke data.  

 

Vrijdag 13 maart     Veiligheidslessen 

Donderdag 9 april    Juffen- en meesterdag 

Vrijdag 10 april    Goede vrijdag, iedereen is vrij 

Maandag 13 april    tweede Paasdag, iedereen is vrij 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 9 april 2020. 

 

Juffen- en meesterdag , donderdag 9 april. 

Oorspronkelijk zou deze dag op woensdag 4 maart zijn maar het leek ons leuker om het te 

verplaatsen naar de donderdag voor de Pasen. 

Dus op donderdag 9 april zullen wij met de kinderen de jaarlijkse juffen- en meesterdag vieren.  

Wat een toeval alle juffen- en meester zijn dan tegelijk jarig.  

 

        
We maken er op deze dag met de kinderen in de middag een feestje van. 

In de ochtend hebben de kinderen gewoon les. Om 11.30 uur hebben we een heerlijke lunch. Uw 

kind hoeft zelf voor de lunch geen eten mee te nemen. In de middag doen we spelletjes en andere 

leuke dingen. 

Ons team heeft de wens om dit jaar zelf geen cadeautjes te ontvangen. Liever zien wij een donatie 

voor het goede doel, de Clini Clowns. Uw kind mag natuurlijk wel iets leuks knutselen of tekenen 

voor de leerkracht. 

Kinderen die dat leuk vinden mogen deze dag verkleed naar school komen. Na deze gezellige dag 

gaan we het Paasweekeind in. Vrijdag t/m maandag is iedereen vrij. 

 

Woordenschat en lezen. 

Op woensdag 26 februari heeft het team gewerkt aan woordenschat en leesonderwijs. Het is 

belangrijk dat kinderen spreken / antwoorden in volledige zinnen. Dit is dan ook het onderwerp 

waar de leerkrachten de komende tijd extra op zullen letten. 

Als ouder kunt u uw kind daar goed bij ondersteunen door geen genoegen te nemen met een enkel 

woord als antwoord op een vraag. Maar ook door uw kind te vragen iets over school, sport of een 

ander onderwerp te vertellen in hele zinnen. 

Wanneer u meer tips nodig heeft kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind.  

 

Betaling schoolreisje. 

Denkt u er nog aan om het schoolreisje te betalen. Het liefst overmaken via de bank 

NL40INGB0001907969 t.n.v. ASG inzake OBS De Achtbaan o.v.v. de naam en de groep van uw 

kind. Maakt u voor meerdere kinderen te gelijk over graag alle namen vermelden. 

De uiterste betaaldatum is 4 april 2020. 
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Gevonden voorwerpen 

De bak met gevonden voorwerpen is weer overvol. U heeft tot vrijdag 6 maart de tijd om te kijken of 

er nog iets van uw kind in zit. Daarna worden alle gevonden voorwerpen weggedaan. 

 

Mad Science. 

Deze week hebben alle groepen een les techniek gehad van een “professor” van Mad Science. 

Wij hebben gezien dat de kinderen veel plezier hadden en leuke dingen hebben geleerd. 

 

De komende periode blijven de techniek lessen op vrijdag ook gewoon nog door gaan. 

 

Nieuw schoolgebouw. 

Door de gemeente is besloten dat er over ongeveer 3 jaar een nieuw schoolgebouw komt voor de 

Achtbaan. Het idee is om een brede buurtschool neer te zetten. In dit gebouw zullen de Achtbaan en 

de Driemaster ieder hun eigen plek krijgen mogelijk samen met kinderopvang. Beide scholen 

blijven zelfstandige scholen. 

Op dit moment is er een projectgroep met daarin een vertegenwoordiging van het team van de 

Achtbaan en het team van de Driemaster, druk bezig om plannen te maken hoe deze school er uit 

moet gaan zien  en hoe we daarin met elkaar gaan werken. 

Wanneer onze wensen op papier staan gaat de gemeente zich buigen over de haalbaarheid van het 

plan. 

Wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn zal ik u via de nieuwsbrief weer op de hoogte brengen. 

 

Schoolvoetbal. 

De jongens van groep 7 hebben woensdag 27 februari meegedaan aan het schoolvoetbal toernooi. 

Ondanks het slechte weer hebben ze enorm hun best gedaan. 

De tegenstanders waren echter sterker. Zij zijn dus niet door naar de volgende ronde. 

Jongens; TOP gespeeld!! 

Volgende week woensdag spelen de meisjes van groep 7. Dus als u hen aan wilt moedigen bent u 

van harte welkom. Om 15.00 uur spelen zij hun eerste wedstrijd op het Clarence Seedorfplein, bij 

sporthal Stedenwijk. 

 

Veiligheidslessen. 

Op vrijdag 13 maart zijn er voor alle groepen Veiligheidslessen.  

De komende maanden wordt er in de wijk namelijk gewerkt aan groot onderhoud van wegen en 

stoepen en andere zaken. Hierbij wordt groot materiaal gebruikt zoals shovels en tractoren. 

De les wordt gegeven om de kinderen bewust te maken van de mogelijkheden / onmogelijkheden en 

gevaren van alle deze voertuigen. 

Naast dat het erg leuk is voor de kinderen, het ook in het belang van hun veiligheid. 

Binnenkort wordt er door de gemeente ook materiaal opgeslagen op het grasveld vlak bij de school. 

Zolang als deze materialen er staan kunnen de kinderen daar dus niet meer spelen. Heel jammer 

maar hier hebben wij geen invloed op. 

 


