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Belangrijke data
De volgende Nieuwsbrief verschijnt vrijdag 22 december 2017

Regel van de maand;

ik zorg voor jou; jij zorgt voor mij dat voelt heel goed, voor
allebei’.

05 december
06 december
12 december
21 december
22 december

sinterklaas
leerling vrije dag
staking leerlingen vrij
winterbal
begin kerstvakantie t/m 7 januari 2018

Sinterklaas
Op dit moment liggen alle cadeautjes in het pakhuis van Sinterklaas, 4 december a.s. komt
Sinterklaas met de pieten de cadeautjes naar de Achtbaan brengen. Ze vinden het leuk als de
kinderen onder begeleiding van een volwassene hen tegemoet lopen om te helpen deze pakjes naar
school te brengen. Sinterklaas komt pas om 18.30 uur met de boot aan op de steiger, daarom is het
fijn als iedereen om 18.00 uur met zijn vader en/of moeder op school kan verzamelen. Daarna gaan
iedereen in optocht met een lampionnetje richting de boot, dus vergeet je lampionnetje niet.
Kinderen zonder begeleiding kunnen niet mee lopen. De aanwezige leerkrachten hebben geen
enkele verantwoording.
Op 5 december viert Sinterklaas zijn verjaardag op de Achtbaan.
Staking op 12 december.
In de media heeft u kunnen lezen/horen dat er zeer waarschijnlijk op 12 december weer een staking
zal zijn op de basisscholen.
Op dit moment zijn er nog wel onderhandelingen gaande maar de uitkomst is zeer onzeker. Het
ultimatum van deze onderhandelingen loopt op 5 december af.
In de bijlage ziet u een brief vanuit het bestuur van ASG.
Hierin adviseren zij u om alvast een oplossing voor uw kind/kinderen te zoeken voor 12 december.
Zoals het er nu naar uitziet zal de Achtbaan gesloten zijn als er een staking is.
Ik zal u op de hoogte houden wanneer er een definitief besluit is genomen.
Winterbal
Dit jaar vindt op donderdagavond 21 december het winterbal plaats.
De kinderen worden om half 6 op school verwacht met een zelfgemaakt gerechtje en aansluitend
aan het diner vindt een heus winterbal plaats.
Meer informatie krijgt u zo snel mogelijk na Sinterklaas.
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Gezonde school
Wij merken dat onze afspraken rond de gezonde school een beetje zijn verstoft. Vandaar deze kleine
update.
Om 10 uur en gedurende de hele dag drinken wij kraanwater. Hierin zit uiteraard geen smaakje.
Tijdens de lunch mogen de kinderen als uitzondering een pakje drinken zonder prik meenemen.
Om 10 uur eten we fruit of groente, in de lunchpauze een broodje.
Tijdens het uitdelen voor een verjaardag worden de leerkrachten op hetzelfde getrakteerd als de
leerlingen, namelijk gezond.
Theesessie 30 januari 2018: Sociale media.
De volgende theesessie is op 30 januari 2018 van 13.00 – 14.00 uur. Het onderwerp is Sociale
Media.
Femke, Oké op school, zal u meenemen in de wereld van uw kind op de sociale media (what’s app,
facebook etc.).
U kunt zich voor deze theesessie aanmelden door te reageren op deze nieuwsbrief.
We hopen veel ouders/verzorgers te ontmoeten.
Winterbal
De voorbereidingen voor het winterbal zijn in volle gang, binnenkort zullen wij u via de digiduif
verder informeren.

Bijlage: Almeerse kinderagenda
Brief van het bestuur
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Even voorstellen: Wij zijn de nieuwe Medezeggenschapsraad (MR) van de Achtbaan.

Thyrsa

Ilonka

Harmen

Jacinta

Arjen

Hetty

De personeelsgeleding van de MR bestaat uit Hetty Hardeveld (groep 3-4), Jacinta SoethoudtLangeveld (groep 1-2) en Ilonka Franken (administratie). De oudergeleding bestaat uit Arjen en
Thyrsa van der Sligte - Vriesman, ouders van Noortje uit groep 4 en Flemming uit groep 1, samen
met Harmen Mesker, vader van Sylvian uit groep 3.
Medezeggenschap is dienstbaar aan de kwaliteit van het onderwijs aan onze kinderen én dienstbaar
aan de school als leefgemeenschap van leerlingen, ouders en personeel. Medezeggenschap behoort
eveneens bij te dragen aan een gezonde afweging van de belangen van de leerlingen, het personeel,
de ouders en de school als organisatie.
Wij vergaderen zo’n zeven keer per schooljaar met elkaar en soms ook met de directeur. Daarnaast
wonen wij enkele keren per jaar de GMR – vergadering bij (Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraadvergadering), zodat wij ook op bestuursniveau de belangen van de Achtbaan
behartigen.
Op woensdag 9 november j.l. is de nieuwe MR voor het eerst bij elkaar gekomen. We hebben met
elkaar kennis gemaakt, kennis gedeeld over de MR en enkele actiepunten besproken. Ons eerste
actiepunt is dan ook om u via deze nieuwsbrief op de hoogte te stellen van onze MR. Daarnaast
willen wij u laten weten dat u altijd contact kunt opnemen met de MR via de witte MR-ideeënbus
vlakbij de hoofdingang van de school. Ook digitaal zijn wij bereikbaar via mr@achtbaan.asg.nl.
Heeft u een goed idee of een belangrijke vraag over het schoolbeleid, laat het ons weten.
Via de Nieuwsbrief zullen wij u regelmatig informeren over de gang van zaken binnen de MR en de
GMR op school- en bestuursniveau.
Wij hebben er zin in. Ilonka, Jacinta, Hetty, Arjen, Thyrsa en Harmen
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Lezen is altijd een feestje
Samen een boekje lezen en plaatjes bekijken, het is voor jong én oud
vaak een heerlijk en rustgevend moment.
Lezen is niet alleen plezierig, het is ook belangrijk voor de
ontwikkeling van je kind. Het prikkelt de fantasie en stimuleert
onder meer de taal- en spraakontwikkeling en sociaal-emotionele
vaardigheden. Wanneer je kindje wordt voorgelezen, maakt het
bovendien op een aangename manier kennis met de wereld van de
boeken. Een wereld waarvan het thuis en op school veel profijt en plezier kan hebben.
Voorlezen:







vergroot de woordenschat.
draagt bij aan het taalgevoel en taalbegrip.
prikkelt de fantasie.
oefent de luistervaardigheid en het
concentratievermogen.
stimuleert de sociaal-emotionele vaardigheden.
motiveert een kind om zelf te leren lezen.

Op vrijdag 10 november vond er in de schoolbibliotheek van de
Achtbaan een koffieochtend plaats over het belang van lezen. De
koffieochtend werd gegeven door Marianthy Gripari, de
leesconsulente van de school.

Tijdens deze koffieochtend waren er 4 enthousiaste ouders aanwezig. Ouders hebben ervaringen
met elkaar kunnen uitwisselen en zijn in aanraking gekomen met leuke nieuwe leesboeken. Het
was een geslaagde bijeenkomst.
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