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   eerste schooldag, fruit uitdeeldag 

18 t/m 22 februari voorjaarsvakantie 

27 februari leerlingvrije dag 

25 t/m 28 februari week van de rapport gesprekken 

Regel van de maand ; Je wist het eigenlijk al lang:  

      Lopen en fluisteren op de gang! 

 

Moestuinproject 
Na de voorjaarsvakantie gaan de groepen 3, 4 en 5 beginnen aan het moestuin project. We beginnen 

binnen school met speciale daarvoor bestemde kweekbakjes. Dit project bestaat uit zeven lessen 

onder leiding van docenten van Stad en Natuur.  

Misschien heeft u het al gezien dat de tuin van het buurthuis de Inloop momenteel opnieuw wordt 

ingericht. Dit gebeurt in samenwerking met De Achtbaan, buurthuis de Inloop en Growing Green 

Cities. Er komen hierin onder andere bakken die wij als moestuin gaan gebruiken. Het is de 

bedoeling dat de groepen 3, 4 en 5 na het project binnen,  dit voortzetten in de moestuinbakken bij 

het buurthuis de Inloop. Verdere informatie volgt.  

 
 

Voor de moestuin bij het buurthuis zoeken wij ook nog een of meer handige ouders die met de 

kinderen een insectenhotel willen ontwerpen en bouwen. 

 

Hoofdluiscontrole 

Na de voorjaarsvakantie is er weer hoofdluis controle. Het is prettig als u in de vakantie uw kind 

zelf ook kijkt of uw kind geen hoofdluis heeft. 

 

Voorleeswedstrijd 

Vorige week vrijdag werd de jaarlijkse voorleeswedstrijd op de Achtbaan gehouden. 

 

Belangrijke data: 

 

 

 De volgende Nieuwsbrief verschijnt 22 maart 2019.                                   
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Van iedere groep mocht de voorleeskampioen het opnemen tegen die van een andere groep. 

Uit de wedstrijd tussen de groepen 7 en 8 is de kampioen gekomen die het op mocht nemen in de 

wedstrijd voor alle scholen van Almere. 

Dit jaar was dat Rami uit groep 7. Tijdens de gemeentelijke voorleeswedstrijd heeft hij zijn uiterste 

best gedaan om de eer van de Achtbaan te verdedigen. Helaas is daar de keuze op de kampioen van 

een andere school gevallen. Rami gefeliciteerd met het kampioenschap van de Achtbaan.  

 
 

Groep 5 

Na de voorjaarsvakantie zal juf Marijke starten als vervangster in groep 5. Meester Bas heeft een 

baan geaccepteerd in zijn woonplaats. 

 

 “Ik vind je lief dag”. 

Vandaag was de ‘ik vind je lief dag’. Alle kinderen hebben een ballon mee gekregen met daar aan 

een zelf geschreven/getekend kaartje. De ballon mochten ze aan iemand geven die ze lief vinden. 

De hal in de school was erg mooi versiert door de OR en een aantal andere ouders die hebben 

geholpen. Allemaal bedankt 

 
 

 

Bericht van de ouderraad. 

Bij deze nieuwsbrief ziet u in de bijlage een jaaroverzicht van de inkomsten en uitgaven van de 

ouderraad. Het geld dat door de ouderraad wordt gebruikt voor de activiteiten is afkomstig van de 

ouderbijdrage. 

 

De Brievenbus. 

Bij deze nieuwsbrief ziet u een extra bijlage van de Brievenbus met uitleg  wat deze organisatie 

voor uw kind kan doen om dromen waar te maken. Op woensdag 6 maart en donderdag 7 maart 

kunt u de mensen van de Brievenbus op het schoolplein treffen. Zij staan open voor uw vragen en 

de vragen van de kinderen. 
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Bewegen voor kinderen 

In de bijlage tevens een flyer over de turnlessen die in de wijk worden gegeven door TIO.  

Turnlessen  

Vanaf 6 Maart kunnen kinderen turnen in de Gymzaal de 

Harderwijkoever. Geef uw kind snel op via  

e.vandelft@talentinopleiding.nl  

Voor de leeftijdsgroep 4 – 7 jaar geven wij het  

Nijntje Beweegdiploma.  

Voor de leeftijdsgroep 7 – 10 jaar en 10+ bieden  

wij ‘Instap’ turnen en freerunning.  

Kosten: € 35,- voor 10x 
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