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Conciërge van het jaar
Wat was het een verrassing voor Gerrie: conciërge van het jaar.
Deze titel nam Gerrie met een grote glimlach, maar ook nog wel vol verbazing,
in ontvangst. Overigens is het wel dik verdiend dat Gerrie met de eer ging
strijken en dat ze uitgebreid in het zonnetje werd gezet.

Nogmaals van harte gefeliciteerd!

Studiedag

GEMAAKT DOOR DE OPA VAN EVI

H ORST

Studiedag
Op vrijdag 23 november van dit schooljaar houden wij onze eerste studiedag, alle kinderen zijn die dag vrij. Waar zijn we op de
studiedag zoal mee bezig:
• Een externe deskundige neemt ons mee met de verdieping in onze werkwijze met Zien. Hoe kunnen we meer halen uit
ons observatiesysteem? De nadruk ligt op het welbevinden en de betrokkenheid van onze kinderen.
• Op dit moment werken alle groepen met een periode planning. U moet dan bijvoorbeeld denken aan een planning van
de herfstvakantie tot aan de kerstvakantie, hierin zijn o.a. alle doelstellingen gepland en hebben de leerkrachten de
leerlijnen goed in beeld. Tijdens de studiedag evalueren we deze werkwijze en kijken we hoe we verbeteringen kunnen
doorvoeren. De positieve ontwikkelingen hierin gaan door.
• We zitten halverwege het eerste tijdvak van dit schooljaar en de scores van de E toetsen van vorig schooljaar worden
vergeleken met de lopende vorderingen. Waar liggen nog hiaten waar we met onze kinderen aan gaan werken?

Een knuffelbeeld
Hallo allemaal,
Ik, (Johan van Engelen, opa van Liv uit groep 4),
wil al lang, heel graag, een echt groot beeld maken.
De plaats waar en voor wie ik het beeld wil gaan maken is bekend.

Een knuffelbeeld in de tuin achter het schoolplein van
IKC Achterberg.
Raymond de directeur van de school is erg enthousiast over mijn plan
en heeft inmiddels het groene licht gegeven.
Iedereen die wel eens een musea of kunstgalerij bezoekt, weet dat men
de beelden niet mag aanraken.
Het beeld dat ik ga maken mag wel, moet zelfs worden
aangeraakt door iedereen die dat wil.
Een beeld uitgevoerd in steen, klinkt misschien niet
echt knuffelachtig.

Maar dit beeld wordt aaibaar, wordt zelfs verleidelijk om
aan te raken.
Het beeld zal worden uitgevoerd in Diabas, een mooie groene
steensoort uit Gladenbach, Duitsland. De steen heb ik afgelopen week
in Duitsland heb uitgezocht.
Aan het plan voor het maken van een knuffelbeeld wil ik bovendien ook
graag een kunstproject koppelen. Een kunstproject voor de leerlingen
van IKC Achterberg.
Ik wil de kinderen een beeldje laten maken uit mergel,
de bekende steensoort uit Zuid Limburg.
Deze steensoort kan met eenvoudig, niet gevaarlijk
gereedschap worden bewerkt.
De details van dit project moet nog verder worden uitgewerkt.
Aan deze projecten hangt uiteraard een kostenplaatje.
Ik ga deze plannen uitvoeren, maar ik kan helaas niet alle kosten voor
mijn rekening nemen.

Daar heb ik u hulp bij nodig
Daarom wil ik u, of eventueel uw bedrijf
vragen om een bijdrage te leveren.

De sponsering kan bestaan uit:
•
•
•
•

Financiële bijdrage.
Het maken of laten maken van de
fundering.
Het transport van de steen van
Gladenbach naar Dongen.
Of de aankoop van de
mergelblokken/gereedschap.
Wanneer deze projecten u
aanspreken, en u hier een bijdrage
aan zou willen leveren-financieel,
maar ook in de vorm van tijd of
natura-verzoek ik u contact met mij
op te nemen, zodat we samen de
mogelijkheden kunnen bespreken.

Johan van Engelen tel. 01623-14928
e-mail: Johanvanengelen17@gmail.com

Hoi,

Hallo allemaal,

Hallo,

Mijn naam is Maud
Tempelaars. Ik studeer
onderwijsassistente op het
ROC in Tilburg. Dit is mijn
laatste jaar van mijn
opleiding. Ik loop nu al een
aantal weken stage op IKC
Achterberg. Dit is mijn oude
basisschool en daarom vind
ik het enorm leuk om hier
stage te lopen! Ik ben
aanwezig op maandag,
dinsdag en woensdag. Mijn
vaste klas is 1-2a, maar ook
ik ben graag overal
inzetbaar waar nodig is.

Ik ben Beau van Loon (17
jaar). Ik ben dit jaar
begonnen met studeren bij
het Fontys in Tilburg. Ik
studeer Pedagogiek, en
vind dit tot nu toe super
leuk. Sommige van jullie
hebben mij al wel op de
donderdag voorbij zien
komen. Ik loop namelijk al
een aantal weken stage op
donderdag bij groep 12C. Ik heb specifiek
gekozen om stage te lopen
op IKC Achterberg omdat
ik hier zelf ook naar school
ben geweest. Ik heb het
tot nu toe super naar mijn
zin en verwacht dat dit ook
zo blijft.
Groetjes!! Beau van Loon

Mijn naam is Lotte van Loon, ik
ben 18 jaar oud en ik woon in
Dongen. Dit jaar loop ik stage bij
IKC Achterberg op maandag t/m
woensdag in groep 7b bij juf
Carola en juf Yvon. Ik zit nu in
mijn laatste jaar van de
opleiding onderwijsassistente in
Tilburg, op het ROC. Ik vind het
leuk om kinderen iets te kunnen
leren en ik vind het belangrijk
dat kinderen met plezier naar
school gaan. Zelf heb ik ook op
Achterberg gezeten en dit leek
me dus een erg leuke uitdaging.
Ik loop hier nu al meer dan 2
maanden stage en heb het hier
al heel erg naar mijn zin. Ik kijk
er naar uit om nog dit hele jaar
hier stage te mogen lopen!

Handbal toernooi
15 oktober hadden we handbaltoernooi in de salamander.
Tess, Lieke, Frederiek, Luna, Lucy en Lieve speelde mee.
Helaas kon Eva niet mee spelen omdat ze geblesseerd was,
maar is ons wel komen aanmoedigen.
Deze ochtend hebben we 7 wedstrijden moeten spelen.
We speelde tegen verschillende scholen uit Dongen.
We hadden alle wedstrijden gewonnen mede dankzij
onze coach Esther, de mama van Tess.
Frederiek heeft zelfs besloten om op handballen te gaan.
Het was een geslaagde ochtend!!!
Groetjes van Frederiek en Lieve

De Dongense dorps Quiz
Mooi debuut Berggeiten op de DDDQ
Eind september vond alweer de 4e editie van de DDDQ
plaats in Dongen. Voor het eerst had basisschool
Achterberg haar eigen team met de toepasselijke naam:
de Berggeiten. Een aantal fanatieke juffen gingen met als
thuisbasis de teamkamer van Achterberg, de strijd aan
met maar liefs 121 andere teams. Zij kregen steun van
enkele familieleden en zelfs oud-collega meneer Leo
kwam de club ondersteunen. Na een geduchte
voorbereiding begon het team aan een drukke, maar zeer
gezellige avond waarin iedereen zich voor de volle 100%
inzette. De inspanningen zijn niet voor niets geweest; de
Berggeiten eindigden als 11e! Natuurlijk zijn we ook
volgend jaar weer van de partij!
Liesbeth

Rep
Misschien heeft u het al gezien de borden met onze waarden REP; onze school is weer wat meer aangekleed! In onze hallen
boven en beneden hangen mooie platen met daarop vrolijke poppetjes. Deze platen representeren onze waarden Respect,
Eigenaarschap en Passie. Ook het figuurtje Rep is vertegenwoordigd.
Vanuit deze waarden zullen we de komende periode gaan werken aan behouden en versterken van een prettig schoolklimaat.
In de weken tot aan kerst richten we ons met name op de waarde 'Respect'. De volgende 2 afspraken staan daarbij centraal:
•
•

Ik ben stil als jij praat;
Ik heb een actieve luisterhouding.

Loop gerust eens binnen om de borden te bekijken!

Schoolplein 14
Afgelopen week werd me op het schoolplein gevraagd hoe het er voor staat met de actie van Schoolplein 14. Op dit moment
moeten we nog even geduld hebben, wat we spijtig vinden.
Hoe zit het in elkaar? Na het weghalen van het Achterommeke is ons schoolplein en met name ‘het tegelwerk’ niet naar
tevredenheid opgeleverd. Te veel stoeptegels liggen niet vlak genoeg en dit veroorzaakt in onze ogen mogelijk onveilige situaties
in de toekomst.. De herstelwerkzaamheden hiervan laten helaas op zich wachten. Als de tegels goed liggen dan kunnen we aan
de slag. Schoolplein 14 werkt met coating op tegels en als de coating ligt kunnen we de tegels niet meer oppakken of
veranderen. Daarnaast komt nu een tweede vertragende factor namelijk het weer. Als het te koud wordt, kan de coating ook
niet aangebracht worden en dat levert ook vertraging op. We houden u op de hoogte mochten er ontwikkelingen zijn.

Verkeer rondom Achterberg
Met veel plezier ontvangen wij dagelijks ongeveer 320 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
Oversteek St. Josephstraat
Hier staan dagelijks in de ochtend voor schooltijd verkeersbrigadiers.
Kiss-and-ride-strook
Op ons schoolterrein hebben we speciaal een lus aangelegd waar kinderen kunnen uitstappen en waar
parkeren verboden is. Als u wilt parkeren om bijvoorbeeld uw kind naar de klas te brengen, zoekt u een plek in
de Sint Josephstraat of omgeving.
Is bedoeld voor auto’s, komt u met de fiets naar school gebruik dan de ingang via de Veldstraat.
Oversteek Mgr. Nolenslaan
Hier staan dagelijks voor en na schooltijd verkeersbrigadiers.
Veldstraat
Eén-richtingsstraat waaraan het toegangshek van het schoolplein grenst.

Omdat we, net als u een veilige omgeving willen bieden voor alle kinderen, vragen wij uw aandacht
voor de volgende gedragsregels.
Oversteek St. Josephstraat
Steek met de fiets, step of loopfiets aan de hand over, loop over het voetpad langs de gymzaal naar het schoolplein.
Kiss-and-ride-strook
Als u wilt parkeren om bijvoorbeeld uw kind naar de klas te brengen, zoekt u een plek in de Sint Josephstraat of
omgeving.
Is bedoeld voor auto’s, komt u met de fiets naar school gebruik dan de ingang via de Veldstraat.
Kruising Mgr. Nolenslaan / uitrit Veldstraat
Let goed op de verkeersbrigadiers, uitgaand verkeer uit de Veldstraat zorgt dagelijks voor gevaarlijke situaties als zij de
Mgr. Nolenslaan opdraaien.

Veldstraat
Hier géén leerlingen uit de auto laten stappen alstublieft: het is hier druk met fietsers, onderweg naar het schoolplein.
Loop over de stoep.
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 kindje wegbrengt op het moment dat de meeste leerlingen aankomen.
Verkeersbrigadiers
De verkeersbrigadiers staan vrijwillig om u en uw kinderen veilig over te laten steken. Maak hier dankbaar gebruik van.
Volg de aanwijzingen van de verkeersbrigadiers op.
Veel kinderen steken bij de Mgr. Nolenslaan over onder begeleiding van onze verkeersbrigadiers. Toch zijn er ook al
kinderen die eerder op school zijn, soms al om 08.00 uur. We willen u vragen uw kind(eren) niet te vroeg op pad te
sturen, maar ze pas naar school te laten gaan als de brigadiers er staan. De brigadiers staan vanaf 08.15 uur klaar om
onze kinderen te begeleiden bij het oversteken.
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. We zoeken vooral nu nog verkeersbrigadiers
voor dinsdagochtend 8.15 uur en 11.45 uur. Voor meer informatie kunt u bij Leontien binnen lopen.
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.

Fietsverlichting
Zorg dat je gezien wordt! Fietsverlichting is erg belangrijk,
met name in deze donkere periode van het jaar.
Dus check regelmatig uw fietsverlichting en ook
die op de fietsen van de kinderen.

Wie komt ons overblijfteam versterken?
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag (groep 5 t/m 8) kunnen leerlingen tussen de middag
overblijven. Inmiddels is de groep leerlingen die gebruik maken van het overblijven erg gegroeid en zijn wij
op zoek naar nieuwe overblijfkrachten.
Een enthousiaste groep vrijwilligers zorgt voor de leerlingen tijdens het eten en het spelen. De
overblijfkrachten zijn aanwezig van 11.35 tot 13.05 uur. Dit kan één keer per week, maar ook meerdere
keren. Voor de overblijfkrachten wordt per overblijfbeurt een kleine vergoeding gegeven.
Wilt u zelf komen helpen bij het overblijven of kent u iemand uit uw omgeving die ons overblijfteam wilt
komen versterken. Laat het ons weten! Loop bij juf Helmi of Leontien even binnen voor meer informatie.

Vanuit de parochie
Beste ouder(s)/ verzorger(s) van kinderen van de basisscholen in Dongen en Dongen-Vaart,
Ook dit schooljaar komen het Vormsel en de Eerste Communie weer aan bod. Hieronder treft u de geplande data aan:
• Vormsel 30 november 2018
• Eerste Communie 2019
•
zondag 19 mei 2019 in Dongen om 10.30u
•
zondag 26 mei 2019 in Rijen om 10.00u
•
zondag 2 juni 2019 in Molenschot om 10.00u, als hiervoor genoeg aanmeldingen zijn.
Wij hopen u langs deze weg afdoende geïnformeerd te hebben. Mocht u vragen hebben, dan kunt u deze via het volgende
mailadres stellen: : gezinskerk@parochiedongen.nl
Emmy van Assche, namens de Eerste Communiewerkgroep en de parochie Dongen Rijen

Beter voor ons milieu
Wij willen u vragen de kinderen geen pakjes drinken en/of producten in verpakkingsmaterialen mee te geven naar school.
Goed alternatief is een afsluitbare beker en broodtrommeltje met haar of zijn naam erop, handig bij verlies, en bij het overblijven.
Hartelijk dank.

