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Dongen, 28 augustus 2017
Beste ouder(s)/ verzorger(s),

Nieuwsbrief augustus: Welkom terug op school!
De vakantie zit er op en we zijn weer van start gegaan.
Het team heeft er veel zin in om te beginnen. In de vakantie is er overigens hard gewerkt op en in
school. We zijn erg blij met het resultaat.
 De klaslokalen op de eerste verdieping zijn onder handen genomen. In de klassen waren de
overblijfselen van krijtborden van vroeger en meerdere generaties digiborden zichtbaar. Dat
was terug te zien in heel wat boorgaten, maar ook meerdere tinten van de kleur geel. Nu zijn de
muren van alle klassen weer bijgewerkt. Op deze manier creëren we een rustige uitstraling in de
klassen en is er een prikkelarme leeromgeving.
 Op het ‘eiland’ is de vloerbedekking vervangen.
 De trap naar de groepen 8 is inmiddels gedeeltelijk aangepast. Er waren meerdere lossen treden
en de treden waren te smal. De ruw bouw met bredere traptreden is klaar, echter laat de
afwerking i.v.m. een levertijd nog een paar weken op zich wachten.
 De trapleuning van de grote trap is gerepareerd.
 De lamellen van meerdere lokalen op de eerste verdieping worden vervangen door screens daar
de lamellen niet meer te repareren zijn. Ook hier zijn we afhankelijk van een levertijd en hebben
we nog even geduld nodig.
 Ook zal er op korte termijn onder in de hal en op het boven op het eiland nieuw meubilair
komen.
 De tuin van de Tijgertjes is afgerond en de coniferen aan de voorzijde van ons gebouw zijn flink
gesnoeid.
 De klaslokalen op de begane grond worden in de herfstvakantie geschilderd.

Website & Parro (was voorheen Digiduif)
Op dit moment zijn we bezig om een nieuwe website te ontwikkelen. Mocht het niet lukken om ons
online te vinden, loop dan gerust binnen.
Verder gaan we een ander ‘berichten’ programma gebruiken. Digiduif wordt vervangen door Parro, hier
heeft u eerder al informatie over ontvangen en afgelopen donderdag een bericht met een verzoek tot
‘koppeling’ aan Parro. Daar de overstap naar Parro mogelijk vandaag nog niet bij iedereen afgerond is,
ontvangt u de nieuwsbrief van augustus op papier.

Pechvogel
Helaas is juffrouw Helma tijdens haar vakantie gevallen en heeft ze enkele breuken in haar enkel/been
opgelopen. Ze mag en kan daarom niet werken. We hebben een oplossing gevonden wat betreft de
groepsbezetting in onze groepen 1-2.
In het overzicht (op bladzijde 2) treft u één nieuwe naam aan. Dat is de naam van Eva Blom, zij is
afgelopen schooljaar actief geweest op KBS Noorderpoort en werkt dit schooljaar ook op basisschool
Vlinderboom. Op onderstaande manier kunnen wij continuïteit garanderen en kijken we wanneer
juffrouw Helma weer kan gaan starten. Wij wensen haar heel veel beterschap.
Maandag
Groep

Juf Helmi

Dinsdag
Juf Eva

Woensdag
Juf Helmi

Donderdag
Juf Helmi

Vrijdag
(ochtend)
Juf Helmi

1-2A
Groep
1-2B
Groep
1-2C

Juf Aukje

Juf Aukje

Juf Aukje

Juf Hennieta

Juf Hennieta

Juf Ellen

Juf Hennieta

Juf Hennieta

Juf Ellen

Juf Ellen

Gym rooster
In onderstaand schema treft u de gymtijden van uw kind(eren) aan. Op dinsdagen worden de gymlessen
verzorgd door Femke van der Velden onze combinatiefunctionaris sport.
Maandag
Gym

Dinsdag

08.45 09.30 10.15 11.00 -

08.30 5 Femke
09.30 6A Femke
10.15 6B Femke
11.00 7A Femke

13.15 14.00 14.45 -

13.15 7B Femke
14.00 8A Femke
14.45 8B Femke

Woensdag
08.45 09.30 4 Wendy
10.30 3B Rianne
11.15 3A Françoise

Donderdag

Vrijdag

08.30-11.45
groepen 1-2 (A, B, C)

08.30 6A Marleen
09.15 7A Wendy
10.00 5 Anita/Kim
11.00 6B Marion

13.15 3A + 3B
Françoise & Loes
14.00 4 Wendy
14.45 -

13.15 7B Yvonne
14.00 8A Martine
14.45 8B Laura

Schoolgids 2017-2018
Op de website kunt u de nieuwe schoolgids voor schooljaar 2017-2018 terug vinden. In de schoolgids
treft u allerlei praktische informatie aan over IKC Achterberg.

Inloopavond
Net als voorgaande schooljaren is er ook dit schooljaar weer een inloopavond. De inloopavond is op
maandag 4 september. We hopen u, ouder(s)/verzorger(s), die avond te ontmoeten. U bent welkom in
de klas van uw kind. De tijden zien er als volgt uit:
 18.30 – 19.15 uur de groepen 3, 8A & 8B
 19.30 – 20.00 uur de groepen 1-2 A, B, C, 4 & 5
 20.15 – 20.45 uur de groepen 6A, 6B, 7A, 7B en de Tijgertjes

Nieuws vanuit de gemeente omtrent de zwenkbomen
De aanleg van de slagbomen in Mgr. Nolenstraat ter hoogte van de kruising met de Veldstraat, laat nog
even op zich wachten. Het is de gemeente Dongen en de leveranciers nog niet gelukt om op 28 augustus
de slagbomen operatief te hebben. Aanvankelijk was het de bedoeling om de kruising op de eerste
schooldag van het schooljaar 2017-2018 met de slagbomen te beveiligen. Daar er nog enkele technische
uitdagingen zijn moeten we nog even geduld hebben.

Vakantierooster voor het schooljaar 2017-2018
Hieronder treft u het vakantierooster voor schooljaar 2017-2018 aan. In het rooster kunt zien welke
dagen en weken de kinderen vrij zijn, maar ook wanneer studiedagen of andere bijzondere dagen zijn
wanneer de kinderen niet naar school komen. Ook zijn er in een aantal gevallen afwijkende schooltijden
zoals u kunt lezen. Tot slot nog aandacht voor de Koningsspelen, helaas heb ik nog niet de exacte beginen eindtijd. Deze tijden volgen zo spoedig mogelijk. De tijden op die dag zijn in ieder geval voor de duur
dat een schooldag op vrijdag normaal gesproken duurt.
Herfstvakantie

16 t/m 20 oktober 2017

Studiedag 1, alle leerlingen vrij

Maandag 13 november 2017

De Sinterklaasviering is op dinsdag 5 december, wij hebben dan een continu rooster tot 14.00 uur.
Alle leerlingen hebben op donderdag 21 december 2017 les tot 12.30 uur. ’s Avonds volgt die dag
de Kerstviering van 17.00 tot 18.30 uur.
Vrijdag 22 december 2017 zijn alle leerlingen om 11.45 uur uit, start van de Kerstvakantie.
Kerstvakantie

25 december 2017 t/m 5 januari 2018

Vrijdag 9 februari 2018 zijn alle leerlingen om 11.45 uur uit, start van de voorjaarsvakantie.
Voorjaarsvakantie

12 t/m 16 februari 2018

Studiedag 2, alle leerlingen vrij

Vrijdag 23 februari 2018

Goede Vrijdag, alle leerlingen vrij

Vrijdag 30 maart 2018

Tweede Paasdag, alle leerlingen vrij

Maandag 2 april 2018

Koningsspelen, afwijkende lestijden. De exacte
tijden zijn nog niet bekend, deze volgen z.s.m.

Vrijdag 20 april 2018

Studiedag 3, alle leerlingen vrij

Donderdag 26 april 2018

Koningsdag, alle leerlingen vrij

Vrijdag 27 april 2018

Meivakantie, Hemelvaart valt in deze vakantie

30 april t/m 11 mei 2018

Tweede Pinksterdag

21 mei 2018

Studiedag 4, alle leerlingen vrij

Vrijdag 29 juni 2018

Vrijdag 6 juli 2018 zijn alle leerlingen om 11.45 uur uit, start van de zomervakantie.
Zomervakantie

9 juli 2018 t/m 17 augustus 2018

Ik hoop u voldoende geïnformeerd te hebben. We gaan er, samen met u en uw kind(eren) een mooi
schooljaar van maken.
Met vriendelijke groet,
Raymond Smeets, directeur IKC Achterberg

