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   eerste schooldag, fruit uitdeeldag 

Woensdag 5 oktober  start kinderboekenweek 

Woensdag 12 oktober  theesessie vanaf 08.30 uur 

Donderdag 13 oktober  Playing gezonddag 

Vrijdag 14 oktober  Optredendag 

     Thee/koffie ochtend vanaf 8.30 uur 

Maandag 17 oktober  Herfstvakantie tot en met 21 oktober 

 

 

Playing Gezond Dag  

Op donderdag 13 oktober is er weer een playing-gezonddag.  Deze dag staat in het teken van het 

thema van de kinderboekenweek.  

Talent in Opleiding verzorgt leuke oudhollandse spelletjes. 

Opa’s en oma’s zijn van harte welkom in de klassen om iets te vertellen over hun eigen tijd. De 

leerlingen hebben op de vorige playing-gezond dag geleerd interviewvragen te stellen. Dit gaan ze in 

praktijk brengen door de opa’s en oma’s te interviewen over vroeger. 

Opa’s en oma’s kunnen zich aanmelden bij de groepsleerkracht. 

 

Kinderboekenweek, workshop, optredendag 

Met ingang van dit schooljaar willen wij u met enige regelmaat uitnodigen om een kijkje te nemen 

bij onze invulling van de expressieve vakken: handvaardigheid, tekenen, drama, dans, zang, 

techniek. 

Op vrijdag 14 oktober zal er in de hele school gedanst worden en vinden er ook dansoptredens 

plaats. De groepen 1,2,3,4 treden voor u op tussen 11:30 uur en 12:00 uur. Zit uw kind in groep 1,2,3 

of 4 dan bent u dus s’ ochtends van harte welkom in de middenruimte om de dansoptredens van de 

kinderen te komen bewonderen. De groepen 5,6,7, 8 treden op tussen 14:30 uur en 15:00 uur. Zit uw 

kind in groep 5,6,7 of 8 dan bent u dus s’ middags van harte welkom om de dansoptredens te komen 

bewonderen.  

Ook in de klassen is er volop geknutseld of getekend of toneel gespeeld of muziek gemaakt. Het 

thema waaraan we werkten is Oma’s tijd, dat ook het thema van de Kinderboekenweek is die deze 

week afgesloten zal worden. De presentatie van al deze activiteiten kunt u een half uur voorafgaand 

of tot een half uur aansluitend aan het dansoptreden van uw kind komen bekijken. 

’s Ochtends vanaf 08.30 uur zal Marianthy van de Nieuwe Bibliotheek aanwezig zijn om een 

workshop / voorlichting rondom (voor)lezen te geven. 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke data 

 

 

    De volgende Nieuwsbrief verschijnt vrijdag 28 oktober 2016                                         
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Tijden optredendag: 

08.30 uur: Voorlichting (voor)lezen. 

11:30 uur tot 12:00 uur: Voorstelling groepen 1,2,3,4  

11:00 uur tot 11:30 uur of van 12:00 uur tot 12:30 uur: Inloop in de klassen van de groepen 1,2,3,4 

14.30 uur: Voorstelling groepen 5,6,7 

14:00 uur tot 14:30 uur of van 15:00 uur tot 15:30 uur: Inloop in de klassen van de groepen 5,6,7,8 

(n.b. groep 8 heeft van 13:50 uur tot 14:30 uur een dansworkshop.)  

 

Geboren 

Juf Lalenya is vrijdag 23 september bevallen van een dochter, ze heet Ivy en iedereen maakt het 

goed. 
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Ouderbijdrage schooljaar 2016 – 2017 

Dit schooljaar is er reeds 20% ouderbijdrage betaald en daar zijn wij heel blij mee.  

Maar met de decemberfeestmaand in het vooruitzicht en alle voorbereidingen die daarvoor nu al 

opgestart moeten worden , is er nog lang niet voldoende ouderbijdrage binnen om er grote feesten 

van te maken.  

Wij hopen dan ook dat we u een volgende keer kunnen melden dat er nog veel meer ouderbijdrage is 

betaald. Op de ouderbijdragemeter bij binnenkomst van de kleuteringang kunt u vanaf volgende 

week zien hoeveel er wordt opgehaald.  

Wij streven dit schooljaar naar 100%, doet u met ons mee? Vooral namens de kinderen alvast 

hartelijk dank, maar uiteraard ook namens de Ouderraad en het team. 

U kunt de ouderbijdrage contant betalen bij Ilonka (administratie) of Linda Rotgans (Ouderraad).  

Of u kunt het overmaken naar rekening NL58INGB0002175268 Ouderraad OBS de Achtbaan 

ovv de naam en groep van uw kind(eren). 

 

Verslag theesessie 7 september 2016 

Tijdens de theesessie zijn de volgende zaken besproken; het schuingedrukte vertelt welke actie er al 

heeft plaatsgevonden. 

 Ouderraadbijdragen:  

Kan de ouderraad in overleg met ouders die het niet kunnen betalen, zij kunnen 

misschien dan wel meer helpen op school (?) 

Er mag meer helderheid geven worden over wat er met het geld wordt gedaan; de 

ouderraad gaat meer via de Nieuwsbrief communiceren. 

Het voorstel is om activiteiten te organiseren om geld op te halen. 

 Gezondbeleid: 

Ouders geven aan da de leerkrachten gaan verschillend om met gezond beleid; 

wel/geen kwark wel/geen liga. We hebben met alle leerkrachten de afspraken rondom 

het gezonde beleid herhaald.  

Er is uitgelegd waarom er geen snoep getrakteerd wordt en dan mee naar huis 

gegeven en hoe het gaat met lekkers op schoolreis en op kamp. 

De tosti’s in groep 4 worden gewaardeerd. Aan de ouderraad is gevraagd of de school 

voor iedere groep een tosti apparaat mag aanschaffen. 

Tip: Creaties van leuke traktaties op ‘wall of fame’ als inspiratie voor andere ouders. 

Wordt aan gewerkt. 

 Hygiëne in de school: 

Na het toiletgebruik handen wassen; de zeeppompjes zijn leeg, de schoonmaakster is 

niet hygiënisch. Dit is besproken met het team, er is extra aandacht voor het 

handenwassen. Het werk van de schoonmaakster wordt meegenomen in het gesprek 

met haar werkgever. 

Kinderen hebben geen gymkleren aan tijdens de gymles. Duidelijkere communicatie 

over wat er verwacht wordt van de gymles wanneer e.d. In de vorige Nieuwsbrief is 

medegedeeld dat de kinderen verplicht kleding en gymschoenen behoren te dragen, 

communicatie wordt aangescherpt. 
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 Onderwijs:  

Behoefte aan boekverslagen, spreekbeurten, Power Point, plannen 

Huiswerk?! Wat leren kinderen in een week? Welke thema’s zijn er? Hoe kunnen we 

kinderen helpen? Dit pakken we in onze schoolontwikkeling op. 

 Overige: 

Komt er nog een hek bij de kleuters?  Ja! In oktober/ november wordt het hele 

schoolplein aangepakt. 

Wat kunnen ouders bij calamiteiten rondom de school doen tijdens  het weekend of de 

vakantie? Losliggende tegels e.d. kunt u melden bij de gemeente: www.almere.nl 

Sintfeest: Er is behoefte aan multiculturele Pieten ‘zoals wij zijn’. Hier is het team ook 

een voorstander van. 

De vraag kan de deur van de kleuters weer open om 8.15 uur? Is sinds deze week 

opgevolgd. 

Hoe gaan jullie om met de laatkomers? Dit ervaren ook ouders als storend. 

Als kinderen regelmatig te laat komen gaat de leerkracht met de ouders in gesprek. 

Indien dit geen positief gevolg heeft, gaat de directeur met de ouders in gesprek. Er 

wordt gezamenlijk naar een oplossing gezocht, in het allerlaatste geval wordt de 

leerplicht ambtenaar ingeschakeld. 

 

De volgende theesessie vindt plaats op woensdag 12 oktober 2016 om 8.30 uur in de 

middenruimte.  
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Programma groen en gezond  

Beweeg mee, kook lekker én gezond!   

Op donderdag 22 september vond de aftrap van het programma Gezond Opgroeien Almere [GO 

ALMERE!] plaats op de Achtbaan.  

GO ALMERE!  wat is dat?  

GO ALMERE! is een initiatief binnen de gemeente Almere om een prettige leefomgeving en een 

gezonde leefstijl voor alle inwoners te stimuleren. Met het programma  wordt een relatie  gelegd 

tussen de herkomst van voedsel en gezond leven én het nut van gezond bewegen. Professionals  van 

verschillende organisaties werken hierin samen.  Dit zijn de sportwerkers en leefstijlcoaches van 

Talent in Opleiding,  leraren van Scholengemeenschap Echnaton, medewerkers van Stichting de 

Schoor, kinder- en jeugdpsychiatrie Accare en de GGD. 

 

De bedoeling van dit programma is om kinderen méér en plezierig te laten bewegen én gezond en 

lekker te leren koken en eten. Om dit voor elkaar te krijgen willen we graag  aan de slag met de 

kinderen zelf, zodat ze met onze ondersteuning zicht krijgen op een gezonde leefstijl. Kinderen én 

hun ouders doen ontzettend veel goede ideeën op over gezond eten, zodat ze daar thuis ook profijt 

van hebben. Met bewegen gaat dat net zo.  

 

Wat we zeker niet doen is bestraffend toespreken, diëten aanbevelen of dwingend aanpakken. Juist 

niet!  

Het belangrijkste doel van de cursus is dat de deelnemers zich er beter door gaan voelen, plezier in 

dingen de je doet staat dus altijd voorop! 

 

Ook ouders worden bij de cursus betrokken. Er worden 3 ouderavonden georganiseerd. Tijdens deze 

bijeenkomsten wordt er op een leuke en aansprekende manier ingegaan op welke manier ouders 

hun steentje kunnen bijdragen aan een actievere en gezonde leefstijl van hun kind.  

 

Het programma omvat samengevat de volgende onderdelen:  

Sporten 

Koken 

Werken aan een actieve en gezonde leefstijl  

 

Deelname is gratis, maar meedoen is niet geheel vrijblijvend. We vragen dan ook van de deelnemers 

dat zij het programma blijven volgen en afmaken. 

  

GO Almere!, een goed idee! Voor wie? 

GO ALMERE! is opgezet als een cursus van 30 weken, speciaal ontwikkeld voor kinderen in de 

leeftijd van 7 t/m 13 jaar.  

Voor de kinderen die eerder moe zijn en niet aan sportactiviteiten kunnen meedoen of zich daar niet 

prettig bij voelen, kinderen die graag wat slanker willen zijn en zich gezonder willen voelen; voor 

hen is meedoen aan de cursus een goed idee!  

 

Wanneer en waar? 

Op donderdag 22 september deden de leerlingen van groep 1 t/m 8 mee aan de fitheidstest.  

Aan de hand van deze uitkomsten gaan wij in samenspraak met u en de school ,  kinderen 

uitnodigen die extra beweging en ondersteuning bij een gezonde leefstijl goed kunnen gebruiken.  
 
Bijlage: groep 1-5 sinterklaas brief 
Bijlage 2  Jong talentendag en opvoeden en zo. 


