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Vakantierooster voor het schooljaar 2019-2020
Op dit moment worden de puntjes op de i gezet wat betreft het vakantierooster voor
het schooljaar 2019-2020. Zodra het vakantierooster is afgerond, wordt u hiervan op
de hoogte gesteld. 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. U hoort hier spoedig meer over.

Uw kind inschrijven voor het schooljaar 2019-2020

We kijken 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.

Vrijwillige ouderbijdrage
Ongeveer 85% 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, hierin zaten dit schooljaar ook de kosten
voor de scholreis. Mocht u het vergeten zijn, wilt u dan zo vriendelijk zijn om alsnog
de bijdrage over te maken.
Met vriendelijke groet, Raymond Smeets
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Voor uw agenda


11 april verkeersexamen groepen 7



12 april Koningsspelen



16 april cito eindtoets



18 april Paasviering



19 april Goede vrijdag alle leerlingen vrij



22 april Meivakantie t/m 5 mei

Coördinator overblijven gezocht!

Op school blijven er op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag veel kinderen over.
Gemiddeld zitten we op de maandag, dinsdag en donderdag tussen de 130 en 150
kinderen. Op vrijdag is het een stuk rustiger omdat de onderbouw ’s middags vrij is.
Deze kinderen worden tijdens het overblijven begeleidt door ons overblijfteam.
We zijn per direct op zoek naar een coördinator overblijven. Het is de bedoeling dat
je naast je rol als overblijfkracht een aantal coördinerende taken erbij krijgt.
Wat bieden wij:
o Een uitdagende rol binnen het huidige team overblijfkrachten
o Een goede inwerkperiode voor de coördinerende taken
o Een vrijwilligersvergoeding van €20,- per dag (dit is incl. de vrijwilligersvergoeding
als overblijfkracht)
o Een rol om mee te denken hoe we het overblijven nog verder kunnen professionaliseren
Wat vragen wij:
o Je kunt omgaan met de computer
o Je communicatief sterk bent
o Beschikbaar bent op maandag, dinsdag en donderdag van 11.00 uur tot 13.30 uur
Lijkt coördinator overblijven iets voor jou! Neem dan contact op met juf Helmi of
Leontien.
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Versterking voor het overblijfteam gezocht!

Ben jij of ken jij die gezellige moeder, vader, opa, oma of andere vrijwilliger die graag met de kinderen een boterham mee eet op school?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
Wat bieden wij:
o Een enthousiaste vrolijke groep kinderen die overblijven
o Een gezellig overblijfteam om mee samen te werken o Scholing in het nieuwe
schooljaar
o Een vrijwilligersvergoeding van €10,- per dag dat je geholpen hebt
o Je eigen kinderen mogen gratis overblijven
o Vrij in alle schoolvakanties
o Een leuke en afwisselende baan

Wat vragen wij:
o Dat je de kinderen die overblijven een gezellige lunchtijd bezorgd door bijvoorbeeld
een praatje te maken tijden het eten van de boterham
o Tijdens het vrij spelen een spelletje speelt of een andere activiteit onderneemt met
de kinderen
o De kinderen begeleiden, ondersteunen en toezicht houden tijdens het eten en spelen, zodat we een prettige en veilige sfeer hebben tijdens het overblijven
o Beschikbaar op maandag, dinsdag, donderdag of vrijdag van 11.30 uur tot 13.00
uur.
o Deelname aan de aangeboden scholing
Heb je vragen of wil je graag als vrijwilliger aanmelden, mail dan naar overblijven@bs
-achterberg.nl of loop bij juf Helmi of Leontien binnen.
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Kunst door kinderen
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De Grote Rekendag groepen 1-2
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