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Informatie
Uw kind inschrijven voor het schooljaar 2019-2020
Hoewel we nog maar net over de helft van het schooljaar zijn, kijken we toch al met
een schuin oog naar het schooljaar 2019-2020. Wordt uw kind tijdens het schooljaar
2019-2020 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.

Studiedag 11 maart
Op maandag 11 maart houden we onze tweede studiedag van dit schooljaar.
De volgende onderwerpen komen aan bod:
*De werkgroep gedrag heeft de ontwikkelingen m.b.t. Respect, Eigenaarschap en Passie in beeld, waar kunnen we ons verder in versterken?
*Sinds dit schooljaar werken we met Kwink, een methode voor sociaal emotioneel
leren op school, hoe bevalt deze methode tot nu toe?

*Inmiddels zijn alle Cito M (midden) toetsen afgenomen en worden de resultaten geanalyseerd om zodoende de juiste vervolgstappen te kunnen zetten voor onze kinderen. Met deze analyse als startpunt worden de groepsoverzichten bijgesteld en de
periode planning opgesteld.
*Werkt het software programma Bareka naar tevredenheid?
*Op dit moment oefenen we met Leeslink een methode voor begrijpend leesonderwijs. Zou deze methode onze nieuwe methode voor begrijpend lezen kunnen worden?
Hetzelfde geldt voor Karakter, een methode voor technisch lezen en ter bevordering
van de leesbeleving, beiden gaan hand in hand in deze methode.
*Tot slot komt het ontruimingsplan aan bod.
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Informatie ouderbijdrage
Vrijwillige ouderbijdrage
Ongeveer 70% van de ouders/verzorgers heeft inmiddels de vrijwillige ouderbijdrage
voor het schooljaar 2018-2019 betaald. Met deze bijdrage kunnen we allerlei leuke
activiteiten voor onze kinderen organiseren. Mocht u het vergeten zijn, wilt u dan zo
vriendelijk zijn om alsnog de bijdrage over te maken.
Verder wil ik u erop wijzen dat het bedrag opgebouwd is uit 2 delen namelijk de vrijwillige ouderbijdrage en de bijdrage voor het schoolreisje (dit schoolreisje is al in september 2018 geweest). U zult begrijpen dat wanneer 30% van de ouders/verzorgers de
schoolreis niet betalen, we een tekort hebben in ‘onze kas’. Ouders/verzorgers die nog
niet betaald hebben ontvangen na de voorjaarsvakantie een schriftelijke herinnering.
Mocht u vragen hebben dan kunt u natuurlijk binnenlopen bij Leontien of bij mij.
Met vriendelijke groet, Raymond Smeets

Peuterspeelgroep De Tijgertjes

Zoekt u voor uw kind opvang ter voorbereiding op de basisschool?
Dit is wat wij u kind kunnen aanbieden:
*VVE
*Kijk!
*Lekker spelen
*Leuke activiteiten
*Samen spelen
*Samenwerking met school
*Kinderen van 0-4 jaar

Wil je een keer komen kijken,
kom gerust een keer binnen.
Of bel: 06-25463750
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Carnaval Achterberg
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REP
De afgelopen periode hebben we op school veel aandacht besteed aan de waarde: Respect.
De afspraken 'ik ben stil als jij praat' en 'ik heb een actieve luisterhouding' stonden centraal.
Na de carnavalsvakantie richten we ons op de waarde 'Eigenaarschap'. We hanteren daarbij de
volgende afspraken:
*Ik let

op mezelf

*Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen werk

De Tijgertjes
Een maand die voorbij is gevlogen met allemaal weer leuke activiteiten in het
thema Muis en Olifant.
Hoe groot ben jij? Wat is groter? Meten en weten, mooie huizen bouwen en
natuurlijk al genieten van het mooie weer. Dus lekker veel naar buiten geweest.
We sluiten de maand af met allemaal feestactiviteiten vanwege Carnaval.
Wat hebben we toch een hoop mooie verschillende verkleedkleren gezien.
Van een eenhoorn, prinses, superman, draak, Pipi Langkous, señorita, haai, tijger,
ninja ,echt van alles hebben we voorbij zien komen.
Lekker dansen, springen en gek doen in de gymzaal, snoepen van chipjes, poffertjes, kijken naar de optocht van school.
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Activiteiten
Helemaal toppie lekker skaten
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