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De volgende Nieuwsbrief verschijnt vrijdag 6 april 2018

Regel van de maand;

‘Ik zorg voor jou; jij zorgt voor mij dat voelt goed, voor allebei.’

.
maandag 5 maart
maandag 12 maart
dinsdag 13 maart
woensdag 14 maart
donderdag 29 maart
vrijdag 30 maart

hoofdluis controle
schoolfotograaf
inloopdag
playing gezonddag
leerling vrije dag
Goede vrijdag leerlingen vrij t/m 2 april

Start nieuwe kleutergroep op 5 maart
Vanaf maandag 5 maart starten we met een nieuwe kleutergroep. Juf Wilma zal de nieuwe
leerkracht zijn. Zij is een zeer ervaren kleuterleerkracht die ook al jaren voor ons bestuur ASG
werkt.
Dit betekent dat in het belang van de leerlingen er een herverdeling van de huidige kleuters plaats
zal vinden.
De kleuters die in groep 2/3 bij juf Riet les krijgen zullen naar de nieuwe kleutergroep gaan samen
met een aantal kleuters uit groep 1 van juf Jacinta. De reden hiervoor is dat de groep van juf
Jacinta dan weer wat kleiner wordt. De kleuters krijgen dus weer meer aandacht. En groep 3 is dan
niet meer gecombineerd met groep 2 waardoor zowel de kleuter, groep 2, weer meer echte kleuter
aandacht krijgen als groep 3 die ook weer meer specifieke aandacht kunnen krijgen.
Ook is het dus weer mogelijk om kinderen die in de komende periode 4 jaar worden te plaatsen in
de beide kleutergroepen
Wij wensen juf Wilma en de kleuters veel plezier.
Jumbo spaar actie
Tijdens de jumbo spaar actie is er flink gespaard door iedereen, hieronder ziet u een foto van de
spullen die er gekocht zijn.
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Schoolreis
Komende week zult u via digiduif bericht krijgen over de betaling voor het schoolreisje. Dit jaar
verzoeken wij u om zoveel mogelijk het bedrag over te maken op onze schoolrekening onder
vermelding van de naam en de groep van uw kind.
Schoolfotograaf
Op maandag 12 maart is de schoolfotograaf op school, u heeft via digiduif de mogelijkheid om uw
kinderen aan te melden voor een broertje/zusje foto. De broertjes en zusjes die op de Achtbaan
zitten zullen indien u dit heeft aangegeven gedurende de dag op de foto gaan, de broertjes/zusjes die
niet op school zitten worden vanaf 14.15 ingedeeld u krijgt hierover bericht. Indien u zich niet heeft
aangemeld kan er geen broertje/zusje foto gemaakt worden we hebben namelijk een zeer strak en
vol schema.
Inschrijven van nieuwe leerlingen, kinderen die 4 jaar worden
Heeft u een kind dat in het kalenderjaar 2018 of in het schooljaar 2018-2019 nog 4 jaar wordt dan
kunt u een afspraak maken de directeur Monique om uw kind aan te melden.
Voor ons is het van belang om te weten hoeveel kinderen wij kunnen verwachten. In de komende
periode moeten wij namelijk na gaan denken hoe de groepen in het komend schooljaar, 2018-2019,
samengesteld moeten worden. Maar ook hoeveel groepen de school zal hebben.
Voorleeswedstrijd
Op donderdag 25 januari heeft de voorleeswedstrijd op de Achtbaan plaatsgevonden. De school
winnaar is Zeynep Uit groep 7.
Zij heeft de school vertegenwoordigd tijdens de voorleeswedstrijd in de bibliotheek. Ondanks haar
geweldige prestatie is zij niet door naar de volgende ronde. Zeynep bedankt voor je inzet.
Tevredenheidsonderzoek
In de eerste week van maart , na de voorjaarsvakantie, ontvangt u via de digiduif een uitnodiging
om mee te doen aan een tevredenheidsonderzoek over de school. Wij stellen het op prijs als zoveel
mogelijk ouders hun mening willen geven.
Ook de leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 zullen een tevredenheidsonderzoek invullen. Zij doen dit
individueel op school.
Na de verwerking van de resultaten zullen wij u via de nieuwsbrief weer op de hoogte houden van
de uitkomst. Daarnaast wordt het ook besproken in de MR (medezeggenschapsraad) en het team.
Theesessie
De derde theesessie van dit schooljaar zal zijn op vrijdag 9 maart om 8.30 uur. Deze staat in het
teken van ontmoeten en uitwisselen.
Op 30 januari was de tweede theesessie van dit schooljaar. Het onderwerp was het gebruik van
sociale media door kinderen. Aanwezig was hiervoor Femke, Oké op school. De aanwezige ouders
vonden het een interessante bijeenkomst. Wanneer het voor u niet mogelijk was om aanwezig te
zijn maar heeft u alsnog interesse voor deze workshop dan kunt u dit doorgeven aan Monique,
directeur. Bij voldoende aanmelding kan er nog een keer een bijeenkomst gepland worden.
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Vragenlijst
De Vereniging Openbaar Onderwijs hoort graag uw mening!
In samenwerking met de Belgische ouderkoepel KOOGO houden we een enquête onder ouders over
levensbeschouwing, burgerschap en het omgaan met en benutten van verschillen in de klas. Om een
goed beeld te krijgen, is het belangrijk dat zo veel mogelijk ouders de enquête invullen.
Na afloop van het onderzoek kunt u ons blad Onze School ontvangen met daarin een verslag van de
resultaten.
Klik op de link om deel te nemen. Invullen kost u ongeveer 10 minuten.
De enquête kan ingevuld worden tot uiterlijk zondag 11 maart 2018.
Alvast hartelijk dank voor uw deelname!
Namens de Vereniging Openbaar Onderwijs,
Leone de Voogd, onderwijsadviseur
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