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Maandag 13 februari   optredendag 

Woensdag 16 februari   playing gezonddag    

Maandag 20 februari   begin voorjaarsvakantie 

Woensdag 1 maart    rapport gesprekken 

Dinsdag 7 maart    fruituitdeeldag 

Maandag 13 maart    schoolfotograaf 

Woensdag 15 maart   leerling vrije dag 

Woensdag 22 maart   grote rekendag, inloopdag, theesessie om 08.30 uur 

Donderdag 23 maart   playing gezonddag 

 

Optredendag 

Op maandag 13 februari vindt er weer een Optredendag plaats waarin alle leerlingen laten zien 

waar ze de afgelopen periode aan gewerkt hebben tijdens het thema Landen. 

De Optredendag begint om 13:30 uur met groep 1-2 en groep 6 die in de middenruimte op het 

podium zullen staan. De ouders van groep 1-2 en groep 6 zijn van harte welkom om deze 

voorstelling te komen bekijken. Vanaf 14:15 uur zijn alle ouders welkom om de tentoonstellingen 

van de andere groepen in en om de klassen te komen bewonderen. 

Tot ziens op maandagmiddag 13 februari. 

 

Rapportgesprekken 

In de week van 1 maart zijn er rapportgesprekken, de week voor de voorjaarsvakantie kunt u zich 

hier voor aanmelden via digiDUIF.  

 

Schoolfotograaf 

In de week voor de voorjaarsvakantie krijgt u bericht over de schoolfotograaf , in dit bericht kunt u 

via de reactie knop zich aanmelden voor een broertje/zusje foto van kinderen die niet op De 

Achtbaan zitten. 

 

De grote rekendag op de Achtbaan woensdag 22 maart  

Ieder jaar wordt de Grote Rekendag georganiseerd. Het is een dag voor alle basisscholen in 

Nederland en Vlaanderen (groep 1 t/m 8) die helemaal in het teken staat van rekenen. En dan niet 

gewoon in de klas, maar vooral ook daarbuiten. Want rekenen is veel meer dan sommen maken in je 

werkboek! 

Het thema van deze 15e editie is ‘Meten, bewegen en construeren’ en draait om de wiskundige 

geletterheid. De kinderen zetten wiskundige gereedschappen in in hun eigen omgeving. Ze leren 

o.a.: 

– meetkundige constructies maken; 

– maquettes en plattegronden; 

– meten via vergelijken; 

– verkennen van getallen en getalrelaties door deze lijfelijk te ervaren; 

  

Het doel van de Grote Rekendag is kinderen onderzoekend te laten rekenen. Want zelf ontdekken 

levert inzicht op. En niet onbelangrijk: het maakt rekenen leuk! 

 

Belangrijke data 
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 Meer informatie is te vinden op: http://groterekendag.nl/  

U bent deze woensdag van harte welkom in de groepen om mee te puzzelen en te rekenen. 

Tot woensdag 22 maart!  

 

Vignet gezonde school 

Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder 

schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgt de Achtbaan voor actieve en gezonde leerlingen, een 

veilige schoolomgeving én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van 

haar leerlingen. 

De school heeft in januari naast, het al eerder verkregen themacertificaat voeding, ook het 

themacertificaat welbevinden en sociale veiligheid mogen ontvangen. 

Zodra ons nieuwe hek op het schoolplein geplaatst wordt, zal het schoolplein, als voorloper op het 

landelijke beleid, een rookvrije zone worden.  

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over 

(het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl 

 

 

http://groterekendag.nl/
http://www.gezondeschool.nl/
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Verslag theesessie 27 januari 2017 

Tijdens de theesessie zijn de volgende zaken besproken;  

Marijke Leonard, opvoedkundige was aanwezig en heeft zich voorgesteld. 

 Gesprekken met ouders 

Vorig jaar zijn de adviesgesprekken niet helemaal vlekkeloos verlopen. De 

adviescommissie (leerkracht, intern begeleider, directeur) neemt dit jaar beter de tijd 

om een zorgvuldiger advies uit te brengen. 

 

Er is behoefte aan huiswerkgesprekken, zodat ouders hun kind beter kunnen 

ondersteunen en de juiste hulp kunnen bieden.  

 

 Pedagogisch klimaat 
De aanwezige ouders hebben o.a. de volgende signalen / behoeftes / verwachtingen 

uitgesproken:  

De leerkracht draagt soms bij aan het pestgedrag door zijn / haar eigen gedrag c.q. 

reactie op wat er is gebeurd.  

Als een kind aangeeft een probleem te hebben; hoor dan alle partijen en luister écht 

naar het kind. 

Indien verkeerd gedrag zich steeds herhaald, moet het serieus genomen worden en er 

actie op worden gezet. Niet alleen via Kanjerlessen maar ook individueel. 

De basisschool is er om kinderen te leren conflicten op te lossen / hulp te vragen, dit 

gaat niet vanzelf.  

Ouders willen graag serieus genomen worden en op een volwassen manier 

aangesproken.  

Dit is een greep uit de opmerkingen, waarover wij als team in gesprek gaan, ten gunste 

van het pedagogische klimaat. 

De volgende theesessie vindt plaats op woensdag 22 maart 2017 om 8.30 uur in de 

middenruimte. We praten dan verder over de verschillende gesprekken die plaatsvinden. 

 

 

Onderzoek 

Beste ouder(s), 

Mijn naam is Isa Kuipers en ik ben student ‘Leerkracht Basisonderwijs’ op Windesheim Flevoland. 

Samen met andere studenten zijn wij ‘Studenten Voor Stedenwijk’.  

Samen met de school en anderen kijken wij hoe wij het onderwijs kunnen verbeteren. 

 

Op dit moment doen wij op verschillende scholen onderzoek. Dit onderzoek is voor ouders die 

kinderen hebben bij de kleuters. Wij onderzoeken hoe de school de ouders nog beter kan 

ondersteunen. 

Om daar achter te komen, vragen wij u deze enquête in te vullen.  
http://www.survio.com/survey/d/X8L2I6J7S9X1P5Y1H 

 

Alvast bedankt! 

Met vriendelijke groet, 

Isa Kuipers 

 

http://www.survio.com/survey/d/X8L2I6J7S9X1P5Y1H

