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Regel van de maand;

Zeg: “Goedemorgen!” En de dag begint zonder zorgen.

04 oktober
05 oktober
09 oktober
17 oktober
19 oktober
23 oktober
30 oktober

start bonnetjes sparen Jumbo
dag van de leerkracht leerlingen vrij
start kinderboekenweek
2e VVE bijeenkomst in de teamkamer
inloopdag en informatie in de groep
herfstvakantie t/m 27 oktober
leerling vrije dag

Meten tijdens de gymlessen
Tijdens de gymlessen van de groepen 5 t/m 8 wordt volgende week, net als de voorgaande twee
schooljaren, de shuttle run test gedaan en worden de kinderen gewogen.
Ouders die hier bezwaar tegen hebben kunnen dit melden bij de directie/administratie.
JUMBO sparen
Vanaf woensdag 4 oktober kunt u bij Jumbo gaan sparen voor onze school. Bij elke besteding van
€10, ontvangt u een schoolpunt. Deze schoolpunten kunt u toekennen aan een school van uw keuze.
Wij willen u natuurlijk vragen ze aan onze school te geven. Van de punten die we ophalen kunnen
wij namelijk extra leer- en spelmaterialen voor de kinderen aanschaffen. Op de website
www.jumbosparenvoorjeschool.nl kunt u onze school opzoeken en zien wat onze spaardoelen zijn.
Op deze site kunt u de schoolpunten ook direct aan onze school toekennen. Daarnaast kunt u de
punten ook scannen met de Jumbo Sparen voor je School app. Deze app is beschikbaar voor zowel
IOS- als Android telefoons en is te downloaden in de App Store of Google Play Store. Met de Jumbo
Sparen voor je School app kunnen de schoolpunten heel makkelijk en snel gescand en geactiveerd
worden. Ten slotte kunt u uw gespaarde punten ook inleveren bij ons op school. Bij de ingang staat
een dropbox waar u ze in achter kunnen laten.
We willen u bij voorbaat danken voor het meesparen voor onze school.

Nieuwe leerlingen
Om een goed beeld te krijgen hoeveel leerlingen er dit jaar nog gaan komen vragen wij u om als u
nog kinderen thuis heeft of buurkinderen heeft waarvan u weet dat ze dit schooljaar 4 worden en u
kiest voor De Achtbaan dit zo spoedig mogelijk wilt laten weten bij de directie of administratie.
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Playing gezond
Op woensdag was de eerste groen- en gezonddag op de Achtbaan. Deze dag werd afgewisseld met
beweging en leuk betekenisvolle lessen.
Het thema van deze dag stond in het teken van de kinderboekenweek ‘Gruwelijk eng’.
Ook Talent in opleiding was weer van de partij. Zij hebben met de groepen 1 t/m 4 leuke
griezelspellen gespeeld. De groepen 5 t/m 8 konden lekker griezelen in het spookhuis.
Informatieavond groep 7 en 8
Afgelopen dinsdag was de informatieavond voor groep 7 en 8. Op deze avond werd uitgelegd wat het
traject zal zijn voor de leerlingen in groep 7 en 8.
Met de link hieronder kunt u zien wanneer de open dagen zijn op de middelbare scholen.
http://www.kiesjeschoolinalmere.nl/
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