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Sinterklaas op IKC Achterberg
Op woensdag 5 december zal Sinterklaas en zijn Pieten een bezoek
brengen aan onze school. De kinderen worden op de normale tijd op
school verwacht. Daarna zullen ze met de leerkracht naar de voorkant van
de school gaan om Sinterklaas te verwelkomen.
Natuurlijk bent u als ouder/verzorger van harte welkom, wel willen we u
vragen om achter de kinderen te gaan staan.
In de loop van de ochtend zullen de groepen 1 tot en met 4 een bezoek
brengen aan de Sint in de speelzaal.
De groepen 5 tot en met 8 hebben een eigen programma met surprises.
De surprises worden vanaf dinsdag tentoongesteld, zo kunnen we er langer
Studiedag
van genieten.
Donderdag 6 december beginnen alle groepen om 10.00 uur.
De groepen 1 tot en met 4 mogen iets meebrengen om te laten zien of om
mee te spelen.

Overzicht met alle exacte tijden rondom de komende Kerstactiviteiten
Beste ouder(s)/verzorger(s), binnenkort ontvangt u een uitgebreide brief van de Kerst werkgroep.
We willen u echter nu al een paar belangrijke tijden doorgeven.
• Woensdag 19 december houden we een Kerstviering in de Sint Laurentiuskerk (Koepelkerk). Deze begint om
11.30 uur en eindigt om 12.30 uur. U kunt uw kind vanuit de kerk mee naar huis nemen. U bent van harte
uitgenodigd om de Kerstviering bij te wonen.
• Woensdag 19 december houden we de Kerstmarkt van 17.00 tot 18.30 uur (aansluitend kunt u nog over de
Kerstmarkt lopen). Alle kinderen zijn vanaf 17.30 uur in hun eigen klas tot 18.30 uur.
• Donderdag 20 december is het ochtendprogramma met 3 kwartier verlengd. De schooldag is dan van 08.30 tot
12.30 uur.
• Donderdagmiddag hebben alle kinderen vanaf 12.30 uur Kerstvakantie, op vrijdag 21 december zijn de
kinderen de hele dag vrij.
Heeft u vragen loop dan gerust bij de leerkracht van uw kind binnen.

Herinnering vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2018-2019
Inmiddels zijn alle kinderen mee geweest op schoolreis, de organisatie rondom de schoolfotograaf is geregeld door de
activiteitencommissie, het Sinterklaasfeest is in volle gang en de kinderen genieten volop. De voorbereidingen voor het
kerstfeest zijn natuurlijk ook begonnen. Zonder uw bijdrage kunnen bepaalde activiteiten niet plaatsvinden! Dit treft
alle kinderen van IKC Achterberg.
De vrijwillige ouderbijdrage voor schooljaar 2018-2019 bedraagt voor iedereen € 35,00 (inclusief de kosten voor de
schoolreis). Voor groep 8 komen de kosten voor het kamp er later bij. Als uw kind in groep 8 zit, ontvangt u hiervoor
rond april een betalingsverzoek.
U kunt uw bijdrage(n) overmaken op:
Bankrekening:
NL09 RABO 0111 9991 97
Ten name van:
Stichting Initia OC Achterberg
Met als omschrijving/kenmerk: naam, achternaam en groep van uw kind(eren).
Heeft u inmiddels de vrijwillige ouderbijdrage betaald, dan bedanken wij u hier hartelijk voor! Mocht u nog niet in de
gelegenheid zijn geweest om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen, verzoeken wij u dit nu te doen.
Als u niet de financiële mogelijkheden heeft om deze kosten te betalen, kunt u een beroep doen op de stichting
Leergeld. Meer informatie vindt u op www.leergeld.nl
Als school denken wij graag met u mee, loop gerust bij meneer Raymond binnen als u vragen heeft.
Mede namens de activiteitencommissie,
Leontien van Oursouw

Nieuwe Chromebooks
Trots kunnen we met u delen dat we per direct 90 nieuwe Chromebooks kunnen inzetten. Ons ‘wagenpark’ op het
gebied van computers is in één klap weer helemaal bij de tijd. I.p.v. 2 of 3 computers in de klas en een aantal
computers op de gang om in te zetten, kunnen we vanaf heden met een hele klas met een Chromebook aan de slag.
De kinderen hebben deze vernieuwing enthousiast ontvangen. Een flinke stap vooruit!

Studiedag
Op vrijdag 23 november hebben wij een bijzonder zinvolle studiedag gehad. We zijn de ochtend bezig geweest met de
invulling van ParnasSys i.c.m. het meetinstrument Zien.
Hoe kunnen we hier mee omgaan en hoe bespreken we de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen met jullie
(ouders/verzorgers)?
Verder hebben we ons beeld verfijnd m.b.t. het inzien van het ouderportaal, dit beeld is nog niet helemaal compleet,
maar we willen vóór het eerste rapport het ouderportaal ‘openzetten’.
Verder hebben de collega’s aan de periode planning gewerkt.
Welke leerstof komt wanneer aan bod en hoe stemmen we dat af op de behoeften van de leerlingen?
Voorleeswedstrijd 2018
Hierbij aansluitend hebben we nog toetsen geanalyseerd, deze analyses brengen in beeld waar de kinderen
ondersteuning en/of uitdaging bij kunnen gebruiken.

Voorleeswedstrijd 2018
De afgelopen weken hebben enkele leerlingen uit de groepen 7 en 8 voor hun hele klas mogen voorlezen.
Vorige week donderdag namen de 5 beste voorlezers het tegen elkaar op, in de finale van de schoolwedstrijd.
Dat waren Sep, Marte, Charissa, Annelieke en Tess.
Ze hebben zich allemaal van hun beste kant laten zien. Natuurlijk was er ook een jury: Kristel Rullens namens de
schoolbibliotheek, Marion de Ruyter namens Stichting Initia en onze eigen meneer Raymond.
Zij hadden de moeilijke taak een winnaar te kiezen. Er werd onder andere gelet op stemgebruik, intonatie en contact
met het publiek. Uiteindelijk werd Tess van der Vliet uit groep 7a tot winnaar gekozen.
Zij las een stukje uit het bekende boek 'De Griezels' van Roald Dahl.
We zijn erg trots op Tess, die in het voorjaar onze school mag vertegenwoordigen op de Dongense Voorleeswedstrijd.
We wensen haar heel veel succes!

Allemaal super goed
Op donderdagmiddag was de voorleeswedstrijd.
Er was veel onrust in de school, alle 5 de kandidaten
waren allemaal super goed.
Sep(8b) boek met de titel “Tom de Groot”.
Marthe (8b) met het boek over “Dummie de Mummie”.
Annelieke (7b) met het boek over “Juffrouw Pots”.
Tess(7a) Haar boek met de titel “De Griezels”.
Charissa(8a) het boek met de titel” Schuld”.
Het was een moeilijke beslissing voor de juryleden.
want ze waren allemaal super goed.
maar uiteindelijk heeft de jury gekozen voor Tess(7a)
zij is de winnaar van de voorleeswedstrijd 2018.
Groetjes Thomas uit groep 7b.

Activiteiten commissie
Voor wie het nog niet wist: de opbrengst van de kledingcontainer die bij school staat (bij de Kiss and Ride) komt ten
goede aan onze Activiteiten Commissie! Dus wanneer je een container zoekt; gebruik dan vooral die bij school! Alle
beetjes helpen! Bedankt namens de AC.

Nieuwe leden AC stellen zich voor:
Hallo,
Ik ben Chantal van Dommelen en moeder van 2 dochters Bo (3A) en Puck ( Tijgertjes). Toen ik hoorde dat de
activiteiten commissie nieuwe leden zocht, heb ik me aangemeld. Ik vind het leuk om betrokken te zijn bij en het
mede mogelijk te maken van de activiteiten op school.
Ik hoop op een gezellige tijd samen!
Groeten Chantal
Hallo,
Ik ben Renate van Noije en moeder van Finn (1-2A) en Sem (vanaf januari 1-2B). Nu mijn jongste zoon dit schooljaar
ook gaat starten, leek het me leuk om meer betrokken te zijn bij hetgeen ze doen op school. Toen ik las dat de
activiteitencommissie nog op zoek was naar nieuwe leden, was dit een mooie gelegenheid om me hierbij aan te
sluiten. Ik hoop op een gezellige tijd samen en dat we mooie activiteiten kunnen neerzetten.
Groetjes Renate

Hallo,
Ik, Femke Beerens, de moeder van Sem (groep 4a) en Cas (groep 1-2B) heb me sinds kort aangemeld bij de
activiteitencommissie. Ik heb de afgelopen jaren al regelmatig bij activiteiten van de kleuterklas geholpen en wilde
eigenlijk wat meer voor de school gaan doen dus vandaar dat ik me aangemeld heb.
Ik hoop op een leuke tijd.
Groetjes Femke
Hallo,
Ik ben Karin Snijders en ben de moeder van Tess (3A) en Job (1-2A).
Na een paar jaar regelmatig helpen bij activiteiten van de activiteitencommissie
heb ik besloten om er bij te gaan. Ik heb bij mijn moeder altijd wel gezien
hoe leuk het is om betrokken te zijn bij de school van je kinderen.
Het is ook altijd mooi om te zien hoe de kinderen genieten van de activiteiten
van de AC commissie.
Ik heb er veel zin in om samen met de AC-commissie mooie activiteiten te organiseren.
Groeten Karin
Hoi Allemaal,
Ik ben Linda Brugman en ben moeder van Guusje (groep 3A) en Mees (groep 1-2B). Omdat mijn beide kids nu op
school zitten wil ik graag iets meer voor de school doen. In het dagelijkse leven werk ik in het Jeroen Bosch Ziekenhuis
op de verloskamers, wat erg mooi werk is om te doen.
Groetjes Linda

Een kleine foto impressie van de prachtige surprise die de kinderen van de bovenbouw
hebben gemaakt voor de Sint.

