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Regel van de maand;

Geef af en toe een compliment, ik weet zeker dat het snel went!

01 november
02 november
10 november

playing gezonddag
theesessie: thema kennismaken, uitwisseling
nationaal schoolontbijt, inloopdag thema leuk is anders, koffietheeochtend
voortgangsgesprekken
playing gezonddag

15 november
29 november

Playing gezond
Op woensdag 1 november vind de tweede playing gezonddag plaats. Deze dag wordt afgewisseld met
beweging en leuke betekenisvolle lessen. Het thema is ‘Leuk is anders’.
Koffie/thee ochtend
Vrijdag 10 november is er een koffie/thee ochtend, deze zal ingevuld worden door Marianthy onze
begeleidster van de bibliotheek ze zal aandacht besteden aan het nut van voorlezen thuis.
Nationaal schoolontbijt/Inloopmiddag
In het kader van onze gezonde school en het belang van een goed en gezond ontbijt als start van de
dag, neemt onze school deel aan het Nationaal Schoolontbijt. Op vrijdagochtend 10 november
ontbijten de kinderen dus op school. Mocht uw kind allergisch zijn, een bepaald dieet volgen of heel
kieskeurig zijn in wat hij of zij wel / niet eet, geef dit dan tijdig door aan de leerkracht. Daarnaast is
het de bedoeling dat alle leerlingen zelf een bord, beker en bestek, voorzien van naam en in een
plastic zak, meenemen naar school. Bij voorkeur op donderdag 9 november. Deze spullen zullen
ongewassen weer mee naar huis worden gegeven.
Vrijdag 10 november is er een inloopmiddag op de Achtbaan.
Het thema van deze is ‘Leuk is anders’.
U bent van 14.00 uur tot 14.45 uur van harte welkom om in de klassen een kijkje te nemen.
‘Leuk is anders’
Anderszijn is soms een kwestie van geluk hebben, of pech. Ieder kind moet op zijn eigen manier om
leren gaan met het anders zijn dan anderen. Met de activiteiten van ‘Leuk is anders’ wordt een
aanzet gegeven tot het nadenken over en bewust worden van verschillende vormen van anderszijn.
Er wordt aandacht besteed aan een aantal vormen bij kinderen in de basisschoolleeftijd.
Door middel van speelse en creatieve verwerkingsvormen kunnen de kinderen kennis maken met de
verschillende facetten van anderszijn.
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Een leuk traktatie idee uit groep 4.
Bliksemstage
Uit groep 7 is er een aantal leerlingen de afgelopen periode voor een bliksemstage naar de Praxis
geweest, daar mochten ze een kijkje nemen achter de schermen. Ook hebben ze een rondleiding
gekregen en zijn ze verwend met een traktatie. De kinderen kregen een vogelhuisje die ze mochten
verven, en na afloop mee naar huis nemen. Een ander groepje heeft meegelopen met TIO, deze
leerlingen gingen een gymles geven aan de groep 2 kinderen van de Al Iman school. Op de eigen
school hebben de kinderen diverse spellen bedacht en deze uitgevoerd bij de Al Iman school, de
kinderen daar waren zo enthousiast dat er besloten is dat de volgende groep ook deze spellen gingen
doen. Het was een zeer leerzame en leuke ervaring en via deze weg willen de kinderen de Praxis en
de TIO heel erg bedanken,
Ify en Aya uit groep 7.
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Ouderbijdrage
In de brief van de ouderraad over de ouderbijdrage is een foutje geslopen. Het schoolreisje staat los
van de ouderbijdrage hier wordt apart een bijdrage voor ingezameld. Dit ging over het schooluitje
van afgelopen jaar hier wordt de ouderbijdrage onder andere voor gebruikt en is er dus wel een
bijdrage nodig als u deze niet betaald heeft.
Zwemvierdaagse
Ook dit jaar hebben een aantal kinderen meegedaan aan de zwemvierdaagse, het was weer erg
gezellig. Dit is een van de activiteiten die de ouderraad regelt voor onze leerlingen, en zelfs oud
leerlingen vinden het nog zo leuk om op eigen kosten mee te gaan.

Activiteiten komende maand
2 november zal de ouderraad alle kinderen controleren op hoofdluis, het zou fijn zijn als uw kind het
haar los heeft of in een gewone staart. Ook willen we u vragen om aan het eind van de
herfstvakantie zelf uw kind al te controleren. Voor het pluizen zoekt de ouderraad nog hulp u kunt
eenmalig of structureel komen helpen.
Begin november gaat de ouderraad de spullen inpakken voor 5 december, ook hier geldt vele
handen maken ligt werk, als u wilt helpen stuur dan een mail naar or@achtbaan.asg.nl, de precieze
datum krijgt u dan door.
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Oproep ouderraad
De ouderraad (OR) is een groep enthousiaste ouders. De OR is betrokken bij het organiseren van
feesten, maar probeert ook op andere wijze een zo leuk mogelijk schooltijd te creëren voor de
leerlingen. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld het aanschaffen van tostiapparaten in alle
groepen of het uitdelen van fruitijsjes op hittedagen.
Daarnaast heeft de OR een klankbordfunctie voor de leden van de MR en voor de ouders van de
school. Wij mogen, gevraagd en ongevraagd, adviezen geven aan de MR. Tevens beheert de OR de
jaarlijkse ouderbijdrage. Deze wordt besteed aan activiteiten en soms aan aanvullende eermiddelen.
U bent een wereldverbeteraar, geeft niet op en bent een doorzetter tot u uw doel bereikt. U bezit de
competentie om de ouders te motiveren en te stimuleren om zo de betrokkenheid en participatie te
vergroten. Lijkt het u leuk om de schoolactiviteiten (mede) te organiseren die bijdragen aan een
goed schoolklimaat? Dan nodigen wij u van harte uit om onderdeel te worden van de OR, want wij
kunnen uw hulp heel goed gebruiken!
De OR vergadert iedere eerste woensdag van de maand van 20.00 tot 21.30 uur.
Opgeven als lid van de ouderraad kunt u doen door een e-mail te sturen aan or@achtbaan.asg.nl.
Bij te veel aanmeldingen zal worden geloot. Alvast heel hartelijk bedankt!

Bijlage: GGD brief
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