
Nieuwsbrief  18 april 2019                           

Nieuwsbrief o.b.s. de Achtbaan 

 

  

          

 

   eerste schooldag, fruit uitdeeldag 

 

vrijdag 19 april  Goede vrijdag, alle leerlingen vrij 

22-4 t/m 3-5   Meivakantie 

Maandag 6 mei  hoofdluiscontrole  

schoolfotograaf voor de afscheidsfoto groep 8 (de leerlingen 

hebben info ontvangen van juf Ellen). 

Maandag 13 mei  Schoolreisje groep 1 t/m 6 

Dinsdag 14 mei  Claudine, schoolmaatschappelijk werkster aanwezig 

Woensdag 22 mei  officiële opening van de moestuinen  

Woensdag 29 mei  meester en juffen dag / playing gezond dag 

Donderdag 30 mei t/m maandag 3 juni alle leerlingen vrij. 

Maandag 10 juni  2de Pinksterdag, iedereen vrij. 

 

Regel van de maand ;  

Geef af en toe een compliment, 

Ik weet zeker dat het snel went! 

 

Schoolmaatschappelijk werkster 

Op dinsdag 14 mei om 8.30 – 9.30 uur is Claudine voor de laatste keer dit schooljaar aanwezig op de 

Achtbaan. Heeft u vragen aan haar dan bent u van harte welkom. 

 

25 jarig jubileum de Achtbaan 

Dit schooljaar bestaat de Achtbaan 25 jaar. 

Wij gaan dit met de kinderen vieren in de week van 1 juli t/m 5 juli. De voorbereidingen zijn al in 

volle gang. Het wordt vast een leuk feest. 

Vooruitlopend hier op kunt u alvast in de agenda noteren dat er een spetterende opening van de 

feestweek is op maandagochtend 1 juli om 8.30 uur. En op dinsdag 2 juli zal er van 13.30 – 14.30 

uur een voorstelling zijn waarbij ouders kunnen kijken. Meer informatie volgt over een paar weken. 

 

Bericht zomerschool  

Leerlingen kunnen weer deelnemen aan de zomerschool. In de bijlage meer informatie hierover. 

 

Einde schoolfruit 

Na de meivakantie komt er geen schoolfruit meer. Het is dan dus de bedoeling dat u zelf weer op 

alle dagen fruit mee geeft aan uw kind. Na de zomervakantie doen we weer opnieuw een aanvraag 

voor het schoolfruit. Wanneer we daarvoor de toekenning hebben zullen we u berichten als we het 

schoolfruit weer ontvangen. 

 

Hoofdluis. 

Zoals gebruikelijk is er op maandag 6 mei, na de meivakantie, weer hoofdluis controle  op school. 

Maar het is verstandig als u zelf in de vakantie u kind extra controleert. 

In de bijlage een folder over het controleren op hoofdluis. Misschien staan er tips in waarvan u nog 

niet op de hoogte was. 

 

Belangrijke data: 

 

 

 De volgende Nieuwsbrief verschijnt  7 juni 2019.                           


