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Belangrijke data
De volgende Nieuwsbrief verschijnt vrijdag 18 mei 2018

Regel van de maand;
woensdag 11 april
vrijdag 13 april
dinsdag 17 april
vrijdag 20 april
woensdag 25 april
vrijdag 27 april

Ik zorg voor jou; jij zorgt voor mij dat voelt goed, voor allebei.
playing gezonddag juffen- meesterdag
inloopdag
start eind CITO groep 8
koningsspelen LET OP!! Gewijzigde schooltijden
leerling vrije dag
koningsdag leerlingen vrij aansluitend meivakantie tot en met
11 mei

Herinnering schoolreis en kamp
Op 12 maart heeft u een brief gehad over het schoolreisje, mocht u nog niet betaald hebben voor uw
kind(eren) voor het schoolreisje dan heeft u nog tot 13 april 2018 de tijd, het verzoek is om dit over
te maken op onze schoolrekening NL40INGB0001907969 t.n.v. ASG inzake OBS De Achtbaan o.v.v.
de naam en de groep van uw kind, maakt u voor meerdere kinderen te gelijk over graag alle namen
vermelden.
Ook voor kamp is er een brief uitgegaan de uiterste betaling hiervoor is 28 april 2018 ook dit graag
op de schoolrekening storten o.v.v. de naam van uw kind(eren).
Herinnering vragenlijst.
Heeft u de vragenlijst van WMK nog niet ingevuld? Wij stellen het zeer op prijs als u dit alsnog zou
willen doen. U heeft nog de gelegenheid tot 13 april.

Lenteontbijt / meester-en juffendag
De kinderen kunnen vanaf maandag 9 april hun bord/beker en bestek inleveren. Daarbij
mogen de kinderen als ze dat willen ook VERKLEED komen.
We beginnen het ontbijt om half 9! Kom dus op tijd. Als uw kind een gebakken eitje wil mag
hij/zij een eitje meenemen, De spelletjes starten om 9.15 en duren tot 12.00.
Vanaf 12.00 tot 12.30 vieren wij onze verjaardag in de klas.
We gaan er een hele leuke dag van maken!
Schoolvoetbal
De meiden van groep 8 zijn afgelopen woensdag kampioen van Almere geworden met het
schoolvoetbal op de Playground. Nu gaan ze in Lelystad voetballen om daar hopelijk ook te
winnen en zo kampioen van Flevoland te worden, wanneer dit gaat plaats vinden horen we
nog.
Andere schooltijden komend schooljaar
In een aparte digiduif krijgt u een brief over andere schooltijden komend jaar, graag zien
we uw reactie daarop tegemoet.
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Koningsspelen vrijdag 20 april. Let op gewijzigde schooltijden.
Vrijdag 20 april doen wij met de Achtbaan weer mee aan de Koningsspelen.
Tijden:
- Groep 1 :
8.00 uur – 12.30 uur
- Groep 2 t/m 8:
8.00 uur – 14.00 uur
Locatie:
- Groep 1 t/m 3: op school
- Groep 4 t/m 8: op de Playground en in sporthal Stedenwijk.
De school start om 8.00 uur met een ontbijt in de klassen. De kinderen hoeven dus niet eerst
thuis te ontbijten maar doen dat op school. Kinderen nemen wel zelf een lunchpakketje mee in een
tas (liefst voorzien van een naam).
De reden voor deze gewijzigde tijd heeft te maken met het programma dat er voor de kinderen is op
de Playground. Voor de activiteiten in de sporthal mogen de kinderen hun gymschoenen meenemen
in hun tas. Wanneer er geen zaal(gym)schoenen zijn worden de activiteiten op blote voeten gedaan.
Voor deze dag is het in ieder geval belangrijk dat ze makkelijke kleding aan hebben.
Het is leuk als veel kinderen een oranje shirt aan hebben, het is echter geen verplichting.
De groepen 4 t/m 8 kunnen om 14.00 uur bij de Playground opgehaald worden. Zij lopen ’s morgens
gezamenlijk daar heen maar hoeven aan het eind niet eerst terug naar school. Als uw zoon/ dochter
wel eerst naar school terug moet i.v.m. jongere broertjes/zusjes dan kunnen ze met de leerkracht
mee terug lopen.
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