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Geplande activiteiten
13-4-2018
Staking regio zuid.
20-4-2018
Koningsspelen.
26-4-2018
Studiedag, alle leerlingen vrij.
27-4-2018

Digitaal rapport
Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen is er een werkgroep actief met
een nieuwe versie van een digitaal schoolrapport. Op het oog zal in eerste instantie
niet zo heel veel veranderen voor u en uw kind in vergelijking met het huidige
rapport, mogelijk dat de lay-out er anders uitziet. Wat wel een verandering zal zijn,
is dat u in de toekomst de gegevens van uw kind kunt inzien. Door het nieuwe
rapport te ‘bouwen’ in ons huidige administratie systeem (ParnasSys) is het mogelijk
dat u de vorderingen van uw kind kunt volgen.
Te denken valt aan punten voor proefwerken en de scores van Cito toetsen. Met het
inzien van de gegevens willen we starten tijdens het schooljaar 2018-2019.

De teamkamer in een nieuw jasje
Bijna heel de school heeft inmiddels een opknapbeurt gehad, zo ook onze teamkamer.
Het team is blij met de metamorfose en naast dank aan het onderhoudsbedrijf ook een
dank aan juf Wendy van groep 4. Loop gerust eens binnen om een kijkje te nemen. In
de meivakantie worden de laatste twee lokalen (groep 1-2C en de Tijgertjes) onder
handen genomen en verder moeten er nog een paar puntjes op de i gezet worden.

Juffrouw Helma en juffrouw Rianne
De afgelopen weken is juffrouw Helma steeds meer op school geweest. We bekijken
van week tot week hoe het gaat en hoe actief Helma kan zijn. Totdat Helma weer
helemaal hersteld is en zelf een groep kan draaien, blijft de huidige werkwijze
gehandhaafd. Op dit moment staat juf Helma al weer bijna alle dagen voor de klas.
De eindstreep is in zicht.
Juffrouw Rianne is in afwachting van een medische ingreep, op dit moment is het
niet mogelijk om hele dagen een groep te draaien.

Koningsdag, alle leerlingen vrij.
30-4-2018
Meivakantie t/m 13 mei.

Inhoud nieuwsbrief
Digitaal rapport.
Teamkamer in nieuw jasje.
Juf Helma en juf Rianne.
Inschrijven kinderen
schooljaar 2018-2019.
Het Achterommeke.
BHV trainingen.
Typecursus.
Medezeggenschapsraad.
Eierspel.
Skaten.

Uw kind inschrijven voor het schooljaar 2018-2019
Hoewel we nog maar net over de helft van het schooljaar zijn kijken we toch al met een schuin oog naar het schooljaar 20182019. Wordt uw kind tijdens het schooljaar 2018-2019 4 jaar, dan kunt u uw kind aanmelden op IKC Achterberg. Door tijdig aan te
melden krijgen wij een goed beeld wat betreft het leerlingaantal, zodoende kunnen we onze formatie (het aantal in te zetten
groepen) voor volgend schooljaar goed in beeld brengen.
Natuurlijk kunt u ook familie, vrienden en bekenden, die nog geen kinderen op Achterberg hebben zitten, op de hoogte stellen
over het inschrijven van kinderen.

Het Achterommeke
In de meivakantie zal het Achterommeke gesloopt worden (in opdracht van de gemeente Dongen). Op deze wijze en dit tijdstip
heeft niemand er last van.

BHV (Bedrijfshulpverlening) trainingen
Op woensdag 28 maart hebben meerdere teamleden de jaarlijkse BHV training
gevolgd. Naast ‘brand’ training is BHV een vast onderdeel.

Cursus typen bij Typeworld
Ik vind het super leuk
Je leert blind typen met 10 vingers
Je leert het bij deze site echt
Je hebt verschillende eilanden
En dat is super leuk zo kan je typecursus nog leuker maken
Je hebt er een jaar voor dus tijd zat hahahahahah…
En je leert het in stapjes dus het wordt stapje voor stapje makkelijker
Nog nooit zo’n leuke site gehad.
Groetjes Kirsten uit 6b
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Ook ik ben begonnen aan de typecursus. Ik hop van eiland naar eiland en als ik goed mijn best doe, verdien ik gadgets.
De andere deelnemers kunnen mijn vorderingen in de gaten houden m.b.v. een verrekijker en dat dat gedaan wordt dat
weet ik zeker!
De kinderen krijgen de gelegenheid om een oefenmoment te benutten tijdens de weektaak. Zeker de moeite waard om aan
deze cursus te beginnen, zeker als ik het enthousiasme zie bij de kinderen.
Marion, groep 6b

Medezeggenschapsraad
Afgelopen donderdag hebben we weer een MR vergadering gehad.

Cito
We hebben o.a. de CITO uitslagen besproken van de gehele school. Er wordt dan niet naar de individuele scores gekeken, maar
naar de gemiddelde score per leerjaar. Hieruit blijkt dat over het algemeen er goed is gescoord. De leerkrachten hebben een
analyse gemaakt van de score en waar nodig, wordt actie ondernomen.

Schoolondersteuningsprofiel
We hebben als MR een positief advies gegeven op het schoolondersteuningsprofiel.

In het schoolondersteuningsprofiel geeft de school aan welke onderwijsondersteuning de school kan bieden en welke ambities
de school daarbij heeft in het kader van passend onderwijs. Dus welke zorg de school kan bieden aan de leerlingen.

Staking
Op vrijdag 13 april gaan alle leerkrachten van stichting Initia staken. Dit betekent dat deze vrijdag de school dicht is en er ook
geen opvang op school mogelijk is.
We hebben vernomen dat een aantal organisaties binnen Dongen iets probeert te regelen. Tot nu toe is het Kunstpodium
definitief. Ook scouting Laurentius heeft een aanbod. Zie verderop in de nieuwsbrief. Indien andere organisaties definitieve
plannen hebben, laten we dit via een Parro weten.

De volgende vergadering is op dinsdagavond 17 april
Indien u aanwezig wilt zijn op een van onze vergaderingen, bent u altijd van harte welkom.
Graag van tevoren even melden bij een van de MR-leden

KONINGSKANJERS vrijdag 13 april 2018

advertentie

Beste ouder(s/)verzorger(s)
Een aantal scholen gaat (wederom) staken … Geen kanjer thuis op de bank, want Het KunstPodium zet die ochtend de deuren open!
Alle KoningsKanjers opgelet! We gaan er een gezellige boel van maken…
Kinderen van groep 1 t/m 6 kunnen de hele ochtend meedoen aan leuke activiteiten in Koningsdag-sferen.
We gaan o.a. dansen, knutselen en Koningsspelen (spelletjes) doen.
Ook is er ranja met een heerlijke koninklijke versnapering.
KoningsKanjers is van 8.30 uur tot 12.30 uur op Het KunstPodium aan de Kerkstraat in Dongen.
Iedereen van 4 tot en met 9 jaar mag meedoen.
* De ochtend kost € 14,50 per persoon.
* Minimaal aantal deelnemers is 8.
Interesse?
Aanmelden kan door uiterlijk dinsdag 3 april een mail te sturen naar info@hetkunstpodium.nl
o.v.v. ‘aanmelding KoningsKanjers’, naam, adres, woonplaats en geboortedatum.
Graag tot ziens op Het KunstPodium!
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Tijdens de aankomende lerarenstaking biedt scouting Laurentius de mogelijkheid om leerlingen op te vangen tussen 8:30 en 15:30 uur.
Ons adres is Doelstraat 1 (5101PA Dongen) en we hebben ruimte voor 50 leerlingen.
We vragen u om op 13 april een bijdrage van 2 euro per leerling, liefst gepast, en een lunchpakket mee te brengen.
Meld uw kind aan door te mailen naar lisatimmers2@gmail.com waarna u binnen drie dagen hoort of er nog plek is.
Graag met de naam, welke groep ,telefoonnummer voor noodgevallen, komt u kind in de ochtend, middag of beiden?
Met vriendelijke groet, scouting Laurentius Dongen

Samen een Eieren spel groepen 1-2-3-4 donderdag 29-3-2018

