NIEUWSBRIEF IKC ACHTERBERG
Beste ouder(s)/verzorger(s)

Het schooljaar zit er bijna op!
Het afgelopen jaar heeft het team Achterberg bergen werk verzet. Veel werkgroepen passeerden
de revue, meerdere studiedagen werden belegd, een aanvankelijk leesmethode (Lijn 3) werd in
gebruik genomen en een nieuwe methode voor begrijpend lezen werd gekozen. Natuurlijk
gebeurde er veel meer, maar om hier alle ontwikkelingen te beschrijven is dit A-4-tje veel te klein.
Niets was te veel gevraagd, uitstapjes werden georganiseerd, projecten werden uitgevoerd, het
Leerlab ‘Met je map naar het lab’ is van start gegaan, maar met stip boven aan staat dat w e weer
binnen het regulier toezicht van de onderwijsinspectie vallen en dat alles ging samen met veel
werkplezier.
Zelden dat er iemand verstek moest laten gaan wegens een griepje en was er al eens iemand ziek
dan kwam men op de wenkbrauwen naar school. H elaas hadden we dit schooljaar te kampen met
enkele ‘langdurig geblesseerden’, maar we wisten steeds een goede oplossing te vinden.
Aan het einde van dit schooljaar gaat een aantal collega’s ons verlaten. Kim Hoofs, Angelique en
Wendy van Rooij gaan hun carrière elders voortzetten. Dank jullie voor de inzet op Achterberg. Wij
wensen jullie veel succes en werkplezier bij de nieuwe uitdaging.
Maar bovenal: gedrevenheid van de bovenste plank!
Voetballers, wielrenners en atleten kunnen een prijs binnen halen, in het onderwijs is dit heel
anders. We zouden anders zeker een gooi naar de wereldtitel kunnen doen. Sporters en artiesten
krijgen regelmatig een staande ovatie en dat is ook op zijn plaats voor mijn collega’s op
Achterberg.
Kortom: APPLAUS, voor iedereen!
Dat applaus geldt ook voor de ouder(s)/
verzorger(s) die op school hielpen, deze hulp
is belangrijk voor Achterberg en ook dit
schooljaar konden we weer een beroep op
velen van jullie doen. DANK hiervoor!

Op dit moment kijken we ook al weer
vooruit naar het komende schooljaar. De groepen zijn verdeeld, de klaslokalen worden opgeruimd
en we zijn al bijna weer klaar voor de start van het komende schooljaar.
Toch wil ik nu nog niet te veel vooruit kijken, want we hebben eerst een vakantie verdiend en daar
moeten we maar eens van gaan genieten.
Beste ‘Achterbergers’, ik dank iedereen voor zijn of haar bijdrage (groot of klein) en wens jullie
allen een fijne vakantie (thuis of onderweg). Ik hoop jullie gezond en wel weer terug te zien in
augustus.

Groet en geniet van uw welverdiende vakantie, Raymond
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Wat u moet weten

Inhoud:

Chillhoek

•

Helaas hebben we ‘chillhoek’ op ons schoolplein moeten verwijderen.
Het hout was helemaal rot en niet meer te repareren. Spijkers,
moeren, schroeven, bouten en houtsplinters veroorzaakten een
onveilige situatie.

•
•
•
•
•
•
•
•
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Uitnodiging

Facebook pagina
De Facebook pagina van IKC Achterberg heeft een ‘open karakter’, hier willen we in de toekomst anders mee
gaan werken. Dit is de reden dat de Facebook pagina voorlopig uit de lucht is. In de toekomst willen we meer in
een gesloten omgeving berichten en foto’s aanbieden.

Afsluiting schooljaar
Vrijdag 6 juli willen we het schooljaar samen afsluiten. Van 11.00 uur tot 11.45 uur staan op het schoolplein
koffie/thee/ranja en koekjes klaar. U bent van harte welkom. Om 11.45 uur zijn alle leerlingen vrij en kan de
zomervakantie beginnen!

Bedankt
Beste ouders na 43 jaar onderwijs ga ik nu lekker genieten van “niets hoeven en niets moeten”.
Natuurlijk is het gevoel een beetje dubbel. Je sluit tenslotte toch een groot stuk van je leven af.
De laatste 20 jaar heb ik met veel plezier op Achterberg gewerkt.
We hebben heel mooie en ook soms droevige momenten met elkaar gedeeld. Ik wil jullie allen heel hartelijk
danken voor het vertrouwen dat ik van jullie kreeg.
Ik wens jullie en jullie kinderen alle goeds en natuurlijk eerst een prachtige vakantie.
Ik proost op de toekomst van Achterberg.
Tot ziens Meneer Leo

Afscheid
Juffrouw Wendy en Angelique bedankt.
Veel succes in jullie nieuwe baan.
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Oproep
De AC (activiteiten commissie) zoekt nieuwe leden om ook komend jaar alle leuke extra activiteiten voor onze kinderen te
kunnen garanderen!
Vele handen maken licht werk: dus meld je aan of informeer bij Wendy Ligtvoet (voorzitter). ocouder@bs-achterberg.nl

Beste ouder(s), verzorger(s),
Het schooljaar 2017-2018 zit er weer bijna op voor IKC Achterberg. Een jaar waarin we na hard werken door het team en de
leerlingen het stempel zwak gelukkig weer kwijtraakten. De medezeggenschapsraad (MR) heeft deze ontwikkeling veelvuldig
besproken met Raymond en houdt ook nu nog steeds de ontwikkelingen actief in de gaten.
Het afgelopen jaar is ook een periode geweest waarin leerkrachten opkwamen voor hun rechten en vooral voor de kwaliteit
van lessen op basisscholen en IKC Achterberg in het bijzonder. Als MR hebben wij actief met Raymond gezocht naar de juiste
wijze van communiceren over dit onderwerp. Ook vonden we het belangrijk om oog te houden voor de opvang van kinderen
tijdens deze stakingsdagen.
Het belangrijkste speerpunt van de MR was wel communicatie. Dat zal ook zo blijven voor het schooljaar 2018-2019.
Communicatie is zo ontzettend moeilijk. Iedereen die we hier over spreken heeft een eigen visie op communicatie. Een eigen
visie op wat wanneer hoe en door wie moet worden geschreven. Of moet het worden verteld? In een groep of aan ouders als
individu? Keuzes genoeg en altijd zijn er een of meer ouders met een mening over de communicatie.
Als MR hebben we daarom besloten om vanuit de MR in het begin van het afgelopen schooljaar een werkgroepje
communicatie samen te stellen. Dit werkgroepje bestaat uit ouders en leerkrachten van de MR. Samen hebben de leden van
de werkgroep bekeken hoe de informatiestroom naar ouders kan worden verbeterd. Daarbij zijn op het oog hele simpele
zaken bekeken, zoals de informatie tijdens de informatieavond. Of de berichten die Raymond of de MR zelf sturen. Zo
stonden we ook stil bij de communicatie over het zonnebrandbeleid waar we zelf op hebben gestuurd. En natuurlijk willen we
als MR meer schrijven en vertellen waar we mee bezig zijn. Vandaar de soms wat langere verslagen en terugkoppelingen in
nieuwsbrieven.
We zijn en blijvende lerende. Dus heb je tips? Geef ze aan ons door. Dat kan direct aan de MR-leden of natuurlijk via
Angelique en Raymond.
De laatste MR-vergadering van dit jaar hebben we gebruikt om het jaarverslag 2017-2018, het jaarplan 2018-2019 en de
schoolgids 2018-2019 voor IKC Achterberg te bespreken. In de vergadering is op enkele punten verduidelijking gevraagd aan
Raymond en zijn wat puntjes op de i gezet. Maar zonder grote wijzigingen kon de MR instemmen met alle drie de
documenten.
In deze vergadering namen we ook afscheid van Bart Paaimans als ouder in de MR. Zijn inbreng het afgelopen schooljaar was
verhelderend en scherp. Communicatie is voor hem een belangrijk onderwerp geweest. Helaas maakt zijn drukke agenda het
hem onmogelijk om zijn inbreng voor de MR voort te zetten.
In het schooljaar 2018-2019 kozen we voor een combinatie van de inbreng van Bart en Kristel in de MR. Met het afscheid van
Bart gaat Kristel deze inbreng alleen leveren. We kijken met veel vertrouwen uit naar het nieuwe schooljaar en hopen weer
een goede inbreng te kunnen leveren.
We wensen alle kinderen en ouders, het volledige team, vrijwilligers en andere betrokkenen bij IKC Achterberg een mooie
vakantie. In Nederland of ergens anders op de wereld. Geniet van elkaars gezelschap en hopelijk van het mooie weer (als de
maand mei niet alle zonuren van dit jaar heeft opgebruikt).
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Het vakantierooster voor het schooljaar 2018-2019
In onderstaand schema treft u het vakantierooster voor het schooljaar 2018-2019 aan. In het rooster
kunt u zien welke dagen en weken de kinderen vrij zijn, maar ook wanneer studiedagen of andere
bijzondere dagen zijn wanneer de kinderen niet naar school hoeven. Ook zijn er in een aantal
gevallen afwijkende schooltijden zoals u kunt lezen.
Eerste schooldag schooljaar 2018-2019 is op maandag 20 augustus 2018.
Herfstvakantie

15 t/m 19 oktober 2018

Studiedag 1, alle leerlingen vrij

Vrijdag 23 november 2018

De Sinterklaasviering is op woensdag 5 december, we volgen dan de reguliere schooltijden.
Op donderdag 6 december, de dag na het Sint feest, starten de kinderen om 10.00 uur.
De Kerstviering houden we dit schooljaar op woensdag 19 december van 17.00 tot 18.30 uur.
Alle leerlingen hebben op donderdag 20 december 2018 les tot 12.30 uur (i.v.m. de avond Kerstviering van
19 december), start van de Kerstvakantie.
Vrijdag 21 december 2018 zijn alle leerlingen de hele dag vrij.
Kerstvakantie

24 december 2018 t/m 4 januari 2019

Vrijdag 1 maart 2019 zijn alle leerlingen vrij, start van de voorjaarsvakantie.
Voorjaarsvakantie

4 t/m 8 maart 2019

Studiedag 2, alle leerlingen vrij

Maandag 11 maart 2019 (aansluitend aan de
voorjaarsvakantie)

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

Vrijdag 12 april 2019

Goede Vrijdag, alle leerlingen vrij

Vrijdag 19 april 2019

Meivakantie, Tweede Paasdag (22.04) en de
Koningsdag (27.04) vallen in deze vakantie

22 april t/m 3 mei 2019

Hemelvaart, alle leerlingen vrij

Donderdag 30 en vrijdag 31 mei 2019

Tweede Pinksterdag, alle leerlingen vrij

Maandag 10 juni 2019

Studiedag 3, alle leerlingen vrij

Vrijdag 21 juni 2019

Vrijdag 5 juli 2019 zijn alle leerlingen vrij, start van de zomervakantie.
Zomervakantie

8 juli t/m 16 augustus 2019

Het schooljaar 2019-2020 start op maandag 19 augustus 2019.
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Verkeer
Verkeer rondom Achterberg
Met veel plezier ontvangen wij dagelijks ongeveer 330 kinderen tussen 0 en 13 jaar op Achterberg. Zeker met
slechter weer, worden kinderen met de auto naar school of tijgertjes gebracht: een drukte van belang.
Belangrijke verkeerspunten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Kiss-and-ride-strook: op ons schoolterrein hebben we speciaal een lus aangelegd waar kinderen
kunnen uitstappen en waar parkeren verboden is;
Parkeerplaats St Josephstraat:
grenzend aan de kiss-and-ride-strook is er een parkeerplaats voor
personeel en een openbare parkeerplaats
Veldstraat: de een-richtingsstraat waaraan het toegangshek van het schoolplein grenst
Kruising Nolenslaan / uitrit Veldstraat:
de oversteekplaats voor nagenoeg alle leerlingen die uit de
Hoge Akker komen
Omdat we, net als u een veilige omgeving willen bieden voor uw en andere kinderen, vraag ik uw
aandacht voor de volgende gedragsregels en verzoeken:
Lopen op de stoep, niet over de parkeerplaats of straat;
Oversteek Sint Josephstraat: steek met de fiets aan de hand over, loop over het voetpad langs de
gymzaal naar het schoolplein;
Aanwijzingen van verkeersbrigadiers opvolgen, ze staan er niet voor niets;
Kiss-and-ride-strook: Alleen om te stoppen om een kind uit te laten stappen. Als u wilt parkeren om
bijvoorbeeld uw kind naar de klas te brengen, zoekt u een plek in de Sint Josephstraat of omgeving;
Parkeerplaats personeel: Indien er plaats is, kan er kortdurend worden geparkeerd, bijvoorbeeld om
zeer jonge kinderen naar de Tijgertjes te brengen. Beheerst wegrijden, zeker als u uw Tijger wegbrengt
op het moment dat de meeste leerlingen aankomen;
Veldstraat: hier géén leerlingen uit de auto laten stappen alstublieft: het is hier druk met fietsers,
onderweg naar het schoolplein;
Kruising Nolenslaan / uitrit Veldstraat: let goed op de verkeersbrigadiers, uitgaand verkeer uit de
Veldstraat zorgt dagelijks voor gevaarlijke situaties als zij de Mgr.Nolenslaan opdraaien.
Kinderen, maar ook andere voetgangers en fietsers zijn kwetsbare verkeersdeelnemers. Om te kunnen
instaan voor ieders veiligheid, is de aandacht van iedereen nodig. Met elkaar zorgen we voor onze
eigen, maar ook andermans kinderen.

Wij vragen aan u
Wees alert op uw gedrag en dat van anderen;
Spreek anderen aan op gevaarlijk gedrag, verwijs bijvoorbeeld voetgangers naar de stoep. Ook als team en
vrijwilligers doen we dat en blijven dat doen;
Meldt u aan als verkeersbrigadier: dat kan al met 20 minuten per week.
Wilt u dit stukje laten lezen aan de opa’s en oma’s die hun kleinkinderen naar school brengen? Dan zijn zij ook
op de hoogte van de verkeersregels rondom de school.
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Primeur: eerste gezamenlijke activiteit partners in De Cammeleur
Start KunstKanjerclub: wekelijkse naschoolse activiteiten voor kids van 6 t/m 9 jaar in
De Cammeleur

31 mei 2018 - In vervolg op het succes van de KunstKanjers-activiteiten van Het KunstPodium, start na de
zomer de KunstKanjerclub in Dongen. De Kunstkanjerclub biedt vanaf 20 augustus a.s. op maandagen van
15.30 tot 18.00 uur creatieve naschoolse activiteiten aan, voor kids van 6 t/m 9 jaar. De activiteiten zijn heel
divers; van leuke dingen maken met houtbewerking tot muziek maken en van beeldende kunst tot het
maken van animaties.
De KunstKanjerclub is een gezamenlijk initiatief van Het KunstPodium, bibliotheek Theek 5, ContourdeTwern en
DonckHuys. Deze vier organisaties zijn binnenkort in De Cammeleur gevestigd, en daar vindt de
KunstKanjerclub dan ook plaats. Het KunstPodium, bibliotheek Theek5 en ContourDeTwern verzorgen de
activiteiten. De pedagogische medewerkers van ContourDeTwern vangen daarnaast de kinderen op bij zowel
de aankomst als in de pauze en DonckHuys stelt de ruimtes beschikbaar en verzorgt drinken en wat lekkers.
Kortom, de kinderen zijn van A tot Z in goede handen!
Taxi-service
Ouders die op maandag werken of weinig tijd hebben tijd hebben, kunnen ervoor kiezen hun kinderen met een
taxi-service, uitgevoerd door Taxibedrijf Van der Wou, van school naar De Cammeleur te laten brengen. Na
ontvangst krijgen de kinderen twee workshops, met daar tussenin een pauze. Eén van de activiteiten is altijd
een beeldende/knutsel- activiteit.
Speciale aanbieding
De kosten voor de KunstKanjerclub zijn € 60 per maand inclusief taxivervoer en € 45 per maand exclusief
taxivervoer. Voor de eerste 2 weken in augustus geldt een speciale aanbieding van € 28 inclusief taxivervoer en
€ 20 exclusief taxivervoer.
Meer informatie en een inschrijfformulier staan op de website van KunstKanjers, www.kunstkanjers.nl/clu

UITNODIGING
Vrijdag 6 juli willen we het schooljaar samen afsluiten.
Van 11.00 uur tot 11.45 uur staan op het schoolplein koffie/thee/ranja en koekjes klaar.
U bent van harte welkom. Om 11.45 uur zijn alle leerlingen vrij en kan de zomervakantie beginnen!

Gevonden voorwerpen
Op maandag 2 juli en dinsdag 3 juli en vrijdag 6 juli zetten wij de
gevonden voorwerpen op het schoolplein.
Dit is de laatste mogelijkheid, daarna gaan de overgebleven spullen
naar het Leger des Heils.
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Wij wensen alle leerlingen
van de groepen 8 veel
succes op het voortgezet
onderwijs.

.

Allemaal een
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