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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.  

 

Donderdag 5 december    Sinterklaasfeest 

Vrijdag 6 december     leerlingvrije dag (alle kinderen zijn vrij) 

Donderdag 19 december    diner  

Vrijdag 20 december     alle kinderen vrij vanaf 12.00 uur 

Zaterdag 21 december t/m zondag 5 januari kerstvakantie.  

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 20 december. 

Boomadoptie 

Mogelijk heeft u het in de krant gelezen: leerlingen van groep 3 zijn vorige week vrijdag naar de 

Floriade geweest en hebben daar een vleugelnootboom geadopteerd. Dit is een zelfde boom als op 

het schoolplein van de Achtbaan staat. De grote boom met de bankjes er omheen. 

In de extra bijlage ziet u het kranten artikel.  

 

Verdwenen Chromebook. 

Vorige week dinsdag is er, waarschijnlijk tijdens schooltijd, een Chromebook inclusief oplader uit de 

school gestolen. 

Dit is erg vervelend aangezien er geen budget is om deze te vervangen. Het betekent dus dat er 

minder mogelijkheid is voor kinderen om digitaal te oefenen. 

Daarnaast heeft degene die dit heeft gedaan helemaal niets aan de Chromebook. Deze is namelijk 

op afstand geblokkeerd. 

Wanneer iemand iets heeft gehoord of gezien m.b.t. deze diefstal dan horen wij dat natuurlijk graag. 

 

Gymles 

Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

Als gymdocent wil ik u erop wijzen dat het dragen van gymkleding/sportkleding (sportbroek, 

sportshirt en eventueel gymschoenen) verplicht is tijdens de gymles. Dit in verband met de 

veiligheid en beweegmogelijkheden. Het dragen van een spijkerbroek en buitenschoenen etc. is 

ongewenst.  

Natuurlijk kan het een keer voorkomen dat de gymkleding vergeten wordt. Dit is geen probleem en 

wordt niet moeilijk over gedaan.  

Denk eraan dat de gymkleding/sportkleding meegenomen wordt op de gymdagen.  

De gymdagen zijn:  

Maandag voor de groepen 1/2, 3, 4, 5/6, 6/7 en 8. 

Donderdag voor de groepen 1/2, 3, 4 en 5/6. 
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Met sportieve groet, 

Jordy Verburg 

Vakleerkracht bewegingsonderwijs 

 

Aanmeldingen 4 jarigen. 

Heeft u een kind dat in dit schooljaar, 2019-2020, 4 jaar wordt? 

Wilt u dat ook dit kind naar de Achtbaan gaat? 

Meldt uw kind dan zo snel mogelijk aan bij de directie. 

Voor u is dit van belang om zeker te weten dat de Achtbaan een plaatsje heeft voor hem / haar.  

Voor ons is dit van belang om te weten hoeveel kinderen we nog kunnen verwachten en of we 

voldoende plaatsen hebben in de kleutergroepen. 

 

Activiteiten in groep 4 
Wist u dat we het in groep 4 heel erg druk hebben gehad met: 

 De wol kunstenaar!! Wat en prachtige werkjes zijn er weer gemaakt.  

 

 

 
 

 De brandweer!! Hij kwam ons vertellen over hoe snel brand kan ontstaan en wat we dan moeten doen.  

 
 

 De rommelpieten!! Wat een rommel in de klas zeg!!! Maar de schoenen waren wel gevuld. Bedankt 

Sinterklaas!! 

 

 

Mad Science. 

Eerder heeft u informatie ontvangen over Mad Science. 

Op dit moment zijn er nog niet voldoende aanmeldingen om de cursus op 9 december te laten 

starten. Wilt u uw kind alsnog inschrijven dan kan dit nog tot 2 december. 
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In de extra bijlage nogmaals informatie over deze activiteit. 

Wanneer er onvoldoende aanmeldingen zijn zal de cursus niet doorgaan. 

Als uw kind deel wil nemen aan de cursus is het mogelijk om in de school te wachten van 14.30 tot 

14.45 uur. Dit is dus vanaf het moment dat de school uitgaat tot het moment dat de cursus start. 


