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Fijne start 2019
Beste ouders / verzorgers,
Wat was het fijn om iedereen weer terug te zien na de kerstvakantie. Met een grote
glimlach zijn we begonnen aan 2019! Inmiddels zitten we alweer lekker in het ritme
van alledag en zijn in veel groepen de eerste toetsen afgenomen.
Binnenkort ontvangt uw kind het eerste rapport van dit schooljaar. We hebben het
rapport in een nieuw jasje gestoken. We werken op school met het leerlingvolgsysteem ParnasSys en het nieuwe rapport komt direct vanuit dit systeem. Tevens zullen
wij binnenkort het ouderportaal van ParnasSys voor u als ouder / verzorger openen.
Hierdoor kunt direct online de vorderingen van uw kind zien. Binnenkort ontvangt u
hierover mee informatie.
Zoals u wellicht in de media heeft vernomen hebben de onderwijsbonden voor vrijdag
15 maart een staking in het primair onderwijs uitgeschreven. Stichting Initia ondersteunt nog steeds de uitgangspunten voor deze staking, maar we houden onze deuren van onze school open. Er zijn gewoon lessen op 15 maart en elke groep heeft op
die dag een leerkracht. De teamleden van IKC Achterberg mogen echter wel gebruik
van hun recht om te staken. Wat zijn ook al weer de gronden om op te komen voor
ons beroep?
1. Een eerlijk salaris;
2. De strijd tegen het leraren tekort;
3. Vermindering van de werkdruk
4. Het aanzien van ons vak.
Aan het verkrijgen van een eerlijker salaris en vermindering van de werkdruk heeft de
overheid al enkele stappen gezet, maar nog niet genoeg in onze ogen.
Als basisschool zijn we afhankelijk van de samenwerking met ouders/verzorgers en de
hulp die ouders/verzorgers bieden op school. Velen zetten zich dan ook in voor onze
school en de kinderen. Dat geldt ook voor het begeleiden van de kinderen tijdens het
overblijven en wat betreft het brigadieren, waarbij ouders/verzorgers ervoor zorgen
dat de kinderen veilig kunnen oversteken. De laatste maanden wordt het steeds moeilijker om genoeg vrijwilligers te verkrijgen. Tot nu toe is het steeds gelukt, maar dat is
mogelijk in de nabije toekomst anders. Vandaar deze noodkreet, ziet u kans om het
overblijfteam of de brigadiers te versterken laat het mij dan weten. Alvast bedankt
voor het meedenken.

Raymond Smeets
Directeur
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Voor uw agenda

•

23 januari- 2 februari Nationale voorleesdagen.

•

4 februari adviesgesprekken groepen 8.

•

5 februari adviesgesprekken groepen 8.

•

15 februari rapporten mee.

•

18-19-20 februari oudergesprekken.

•

28 februari optocht Achterberg/ bovenbouw Gouden Leeuw.

•

1 maart - 10 maart carnavalsvakantie.

•

11 maart studiedag alle leerlingen vrij.
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Nationale voorleesdagen
Op woensdag 23 januari starten de Nationale Voorleesdagen,
deze duren tot en met 2 februari.
De doelstelling van deze jaarlijkse campagne is het stimuleren van
voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen.
Om hierbij aan te sluiten zullen we in de kleutergroepen regelmatig
een sprookje bij onze sprookjesboom in de hal.
Wellicht is dit een goed moment om ook thuis wat extra aandacht aan
het voorlezen te besteden.
Waarom voorlezen belangrijk is voorlezen is niet alleen leuk maar kan
ook een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van een kind.
Jonge kinderen leren enorm veel van voorlezen.
In de eerste plaats is voorlezen heel goed voor de taalontwikkeling.
Kinderen leren nieuwe woorden tijdens het voorlezen en ze leren hoe
een goede zin opgebouwd is. En door met het kind ook te praten over
het boek, wordt het kind ook gestimuleerd actief met taal aan de slag
te gaan In de tweede plaats leren kinderen goed luisteren wanneer ze
voorgelezen worden en zich te concentreren.
Voorlezen stimuleert de fantasie van het kind ook.
Afhankelijk van het onderwerp van het boek leert het kind ook veel
over de wereld om zich heen, waardoor hij/zij meer grip krijgt op de
directe wereld om zich heen.
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Kampioen voorlezen 2019
Woensdag 16 januari zat de grote zaal van de Cammeleur stampvol
met zenuwachtige leerlingen van de acht basisscholen uit Dongen. Het
podium was omgetoverd in een circuspiste.
Alle kampioenen werden uitgenodigd een fragment van hun favoriete
boek voor te lezen.
Tess van der Vliet uit groep 7 a las een fragment uit haar favoriete boek
“de Griezels” van Ronald Dahl .Tess was de beste en mocht uit de handen van de wethouder een medaille en oorkonde ontvangen.
Daarnaast kreeg zij ook nog een cadeautje van Theek 5.
Haar klasgenoten zijn super trots op Tess. Tess gaat door naar de halve
finale Brabantse voorleeskampioenschap.
Succes en zet hem op.

knuffelbeeld
Inmiddels is de fundering gestort voor het knuffelbeeld van Achterberg.
We zijn nog steeds op zoek naar sponsering voor het beeld.
Elke bijdrage is van harte welkom.
Rekeningnummer: NL24 ABNA 05 47 42 34 11
t.n.v. project knuffelbeeld Achterberg.
Voor meer informatie: Johan van Engelen
telefoonnummer 06-29592851
mail: johanvanengelen17@gmail.com
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Carnavalsoptocht Achterberg
Ons jaarlijkse festijn staat weer voor de deur: CARNAVAL
We vieren carnaval met uitgebreid hossen én onze jaarlijkse optocht op donderdagmiddag 28 februari. De kinderen ontvangen hiervoor een opgavestrookje zie bijlage van de nieuwsbrief.
Het programma voor dit festijn zal als volgt verlopen;
Op donderdagochtend 28 februari start de onderbouw (groep 1 t/m 4)
met leuke spelletjes
De kinderen komen dus ‘s morgens al verkleed op school!
Voor de leerlingen van de bovenbouw (groep 5 t/m/ 8)
begint het carnavalsfeest ‘s middags en ‘s avonds!
De bovenbouw leerlingen hebben in de ochtend een normaal programma: ‘s
Avonds gaan zij naar de Gouden Leeuw.
Alle kinderen brengen gewoon fruit + drinken mee naar school!
Op donderdagmiddag 28 februari zal ook onze optocht weer plaatsvinden.
De kinderen gaan eerst gewoon naar de eigen klas.
De optocht vertrekt dan vanaf 13.30 uur.
Voor informatie route optocht, avond bovenbouw, opgave optocht vindt u in
de bijlage van deze nieuwsbrief.

De Tijgertjes
We zijn afgelopen weken volop bezig geweest met het thema Winter.
Wat hoort erbij?
Zoals een muts, sjaal, wanten, maar ook water veranderd in ijs.
Is het dan koud of juist warm?
En wat was het dan leuk natuurlijk dat er deze week ook nog echte sneeuw
kwam. We zijn dan ook lekker buiten in de sneeuw gaan spelen.
Niets leuker natuurlijk dan sneeuwballen naar de juffen gooien.
Het jaarlijkse voorleesontbijt was weer een groot succes!
Samen hebben we genoten van een ontbijtje. Iedereen smulde volop van het
lekkers.
Daarna hebben 2 kinderen van groep 8 het boek “Een huis voor Harry” voorgelezen. De kinderen zaten aandachtig te luisteren.
We gaan zeker vaker kinderen van de bovenbouw uitnodigen om een
keer iets samen met de tijgertjes te doen.
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Schoolmaatschappelijk werk
Via deze weg wil ik me graag aan u voorstellen. Mijn naam is Jet Smit en ik ben
de schoolmaatschappelijk werker op uw school. Ik ben werkzaam vanuit het
Instituut voor Maatschappelijk Werk (IMW Tilburg) binnen de gemeente Dongen.
U kunt bij mij terecht met vragen over de opvoeding of ontwikkeling van uw
kind. Maar ook als u zich zorgen maakt over hoe het met uw kind gaat op
school en/of thuis.
Hierbij kunt u denken aan:
*U merkt dat uw kind moeilijk gedrag vertoont .
(veel ruzie maken, schelden, of niet luisteren, bijvoorbeeld bij het naar
bed gaan).
* Uw kind pest of wordt gepest .
* Uw kind voelt zich niet begrepen, voelt zich eenzaam of is erg terug
getrokken.
* Uw kind heeft last van (de gevolgen van) een echtscheiding of sterfgeval.
* U merkt dat uw kind moeite heeft met de omgang met andere kinderen.

< titel >

Bovendien kunnen er zaken spelen die niet direct het kind aan gaan, maar het
kind indirect wel raken. Denk hierbij aan relatieproblemen, problemen met
huisvesting, echtscheiding, financiële vragen/problemen of inzetten van vervolg hulpverlening. Ik kan samen met u kijken welke hulp het meest passend is.
Indien wenselijk, verwijs ik naar de juiste instantie en begeleid ik u daarbij.
Hulp van het schoolmaatschappelijk werk is gratis en vertrouwelijk.
Ik neem deel aan het ( zorgteam / ondersteuningsteam) op uw school. Meer
informatie hierover kunt u vinden in de schoolgids of opvragen bij uw school.
U kunt tevens met mij in contact komen via de intern begeleider van uw
school. De leerkracht kan uw situatie en/of vraag ook met de intern begeleider
bespreken. Indien gewenst krijgt u dan mijn gegevens of neem ik contact met u
op.

Met vriendelijke groet,
Jet Smit Schoolmaatschappelijk Werker / generalistisch hulpverlener
Telefoon: 06 39321268 E-mail: j.smit@imwtilburg.nl
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