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Het einde van het schooljaar nadert...
Beste ouder(s)/verzorger(s),
We zitten aan het einde van het schooljaar en tellen af naar de zomervakantie. In deze
nieuwsbrief treft u het vakantierooster voor het schooljaar 2019-2020 aan. In het
rooster kunt u zien welke dagen en weken de kinderen vrij zijn, maar ook wanneer er
studiedagen of andere bijzondere dagen zijn wanneer de kinderen niet naar school
hoeven. Ook zijn er in een aantal gevallen afwijkende schooltijden zoals u kunt lezen.
Tot slot nog aandacht voor de Koningsspelen 2020, helaas heb ik nog niet de exacte
datum en begin- en eindtijd, deze volgen later.
Verderop in deze nieuwsbrief kunt u lezen over een verzoek aan de MR wat betreft de
wijziging van de schooltijden voor komend schooljaar. Doorvoering van de wijziging van
de lestijden heeft geen invloed op het vastgestelde vakantierooster.
Veel lees plezier!
Raymond Smeets

Groepsverdeling, groepsbezetting en lokaalindeling
Zoals u de afgelopen jaren van ons gewend bent, ontvangt u tegen het einde van het
schooljaar een compleet overzicht wat betreft de groepsverdeling, de groepsbezetting, de lokaalindeling en welke leerlingen in welke groep zitten tijdens het
schooljaar 2019-2020.
Op donderdag 20 juni ontvangt u een extra nieuwsbrief met het complete plaatje.
Daar er geen grote veranderingen zijn in de groepsverdeling zijn er dit schooljaar
geen extra informatieavonden.

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 IKC Achterberg hebben zitten, op de hoogte stellen over het inschrijven van
kinderen.
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Vakantierooster schooljaar 2019-2020
Eerste schooldag schooljaar 2019-2020 is op maandag 19 augustus 2019
Herfstvakantie

14 t/m 18 oktober 2019

Studiedag 1 en 2, alle leerlingen vrij

Donderdag en vrijdag 21 en 22 november 2019

De Sinterklaasviering is op donderdag 5 december, de schooltijd is van 08.30 tot 14.00 uur
De Kerstviering houden we dit schooljaar op woensdag 18 december van 17.00 tot 18.30 uur.
Vrijdag 20 december 2019 zijn alle leerlingen de hele dag vrij.
Kerstvakantie

23 december 2019 t/m 3 januari 2020

Vrijdag 21 februari 2020 zijn alle leerlingen vrij, start van de voorjaarsvakantie.
Voorjaarsvakantie

24 t/m 28 februari 2020

Studiedag 3, alle leerlingen vrij

Maandag 2 maart 2020 (aansluitend aan de voorjaarsvakantie)

Goede Vrijdag, alle leerlingen vrij

Vrijdag 10 april 2020

Tweede Paasdag, alle leerlingen vrij

Maandag 13 april 2020

Koningsspelen, afwijkende lestijden. De exacte tijden
zijn nog niet bekend, deze volgen z.s.m.

Mogelijke vrijdag 17 april 2020, nog niet definitief!

Meivakantie

20 april t/m dinsdag 5 mei 2020

I.v.m. het schoolkamp (11, 12 en 13 mei) zijn de beide groepen 8 op donderdag 14 mei vrij
Hemelvaart, alle leerlingen vrij

Donderdag 21 en vrijdag 22 mei 2020

Tweede Pinksterdag, alle leerlingen vrij

Maandag 1 juni 2020

Studiedag 4, alle leerlingen vrij

Vrijdag 26 juni 2020

Vrijdag 10 juli 2020 maken we gebruik van een continu rooster, schooltijd van 08.30 tot 14.00 uur
Zomervakantie

13 juli t/m 21 augustus 2020

Het schooljaar 2020-2021 start op maandag 24 augustus 2020
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Voorstel wijziging lestijden
Op school denken we continu na over hoe we ons onderwijs kunnen blijven ontwikkelen.
Hoe we er o.a. voor zorgen dat we rust en regelmaat versterken voor onze leerlingen.
Tijdens teamvergaderingen en studiedagen buigen we ons vaak over mogelijkheden. Zo
ook het volgende: het team zou graag de lestijden, zij het in minimale vorm, willen aanpassen. Hiervoor heeft school instemming nodig van de oudergeleding van de MR
(medezeggenschapsraad) en de OMR zal op haar beurt jullie als ouder(s)/verzorger(s)
gaan raadplegen. Dit raadplegen zal gebeuren door een kleine enquête uit te zetten
waarvoor u t.z.t. een uitnodiging ontvangt. We zoeken op dit moment nog naar de juiste
vorm.
Hieronder treft u een overzicht van de huidige schooltijden, de gewenste nieuwe
schooltijden (vanaf schooljaar 2019-2020) en een argumentatie waarom we graag de
tijden willen aanpassen.
Huidige tijden
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

08.30-11.45
08.30-11.45
08.30-12.30
08.30-11.45
08.30-11.45

13.15-15.30
13.15-15.30

Gewenste tijden
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

08.30-12.00
08.30-12.00
08.30-12.00
08.30-12.00
08.30-12.00

13.15-15.30
13.15-15.30

13.15-15.30
13.15-15.30 (alleen 5-8)

13.15-15.30
13.15-15.30 (alleen 5-8)

Het team van IKC Achterberg ziet een wijziging in de schooltijden graag plaats vinden.
Enkele redenen hiervoor zijn:
- Een éénduidige structuur van de ochtendtijden, alle ochtenden tot 12.00 uur.
- Ruimer zitten in de onderwijslestijd. We maken 30 minuten meer lestijd per schoolweek.
- Dit verschaft ruimte voor studiedagen (aantal afhankelijk van ontwikkelingen op school)
en verplichte vrije dagen. Dit laatste is van belang indien er een ‘korter’ schooljaar is. De
schooljaren variëren in lengte tussen 38 en 42 schoolweken.
- De overblijftijd wordt met 15 minuten ingekort, anderhalf uur is soms net te lang voor
een aantal kinderen.
- Er blijft ruim voldoende tijd over om thuis met de kinderen te eten.
De opbrengsten van de enquête neemt de MR mee in hun overwegingen.
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Peutergroep de Tijgertjes
De laatste weken voor de zomervakantie bij De Tijgertjes.
Het schooljaar is alweer bijna voorbij.
Bij De Tijgertjes hebben we dan altijd heel veel feestjes.
Er zijn veel kinderen jarig en een groot aantal wordt dan 4 jaar en gaat ons helaas verlaten.
De 4 jarige vinden dat zelf meestal minder erg, want ze kijken er naar uit om naar de
“Grote school “ te gaan.
We merken dat de overstap van De Tijgertjes naar school als vanzelfsprekend gaat.
De kinderen zijn al een aantal keer gaan oefenen vanuit thuis of wij brengen en halen
ze op na de wen-uurtjes op school .
Ook lopen de juffen van de groepen 1-2 regelmatig bij ons binnen en spelen we samen
buiten of in de hoekenklas.
Het is dus allemaal al erg vertrouwd voor onze kinderen.
We zien ze daarna genieten van hun volgende stap op school.
Gelukkig komen er weer nieuwe Tijgertjes bij, maar op sommige dagdelen is er nog
plaats.
Wij zijn open op maan-, dinsdag en donderdag van 7:30-18:00
Een ochtend is van 7:30-13:00
Een middag is van 13:00-18:00
Een hele dag is van 7:30-18:00
U bent zelf vrij in af te nemen aantal dagdelen.
We staan u graag te woord voor verdere informatie, dus loop gerust eens binnen
of bel 06-25463750
Groetjes De Tijgertjes

Vrijwillige ouderbijdrage
Ongeveer 93% 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 schoolreis.
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De zon schijn weer meer.
Inmiddels hebben we weer heel wat zonnige dagen gehad, tijd om u aan het volgende
te herinneren.
Hieronder treft u het protocol met betrekking tot het insmeren van de kinderen aan.
Dit protocol geeft richtlijnen voor het veilig omgaan met de zon, zodat:
Ouder(s)/verzorger(s) er zorg voor dragen dat wanneer de zonkracht hoog is, kinderen
ingesmeerd en met zonnebrand naar school komen; leerlingen en leerkrachten beschermd worden tegen de zon.

Procedures
De genoemde maatregelen ter bescherming van de zon worden ingezet bij activiteiten
die buiten de buitenspeeltijden vallen en wanneer de zonkracht 3 of hoger is, meestal
van april tot eind september. Je kunt hierbij de KNMI/zonkracht site raadplegen.
Ouders zorgen ervoor dat kinderen voor schooltijd zijn ingesmeerd, zowel in de
ochtend als in de middag.
De kleuterjuffen zorgen ervoor dat ze aan het begin van de ochtend en het begin van
de middag naar buiten gaan. Op het heetst van de dag, tussen 12.00 uur en 15.00 uur
worden er zoveel mogelijk schaduwplekken gezocht.
Als kinderen overblijven wordt dit door de overblijfkrachten gedaan met de eigen
zonnebrand. Mochten er groepen extra naar buiten gaan of vinden er activiteiten
plaats in de buitenlucht, wordt er ook extra ingesmeerd.

Ouders
Langs deze weg willen we ouder(s)/verzorger(s) verzoeken hun kinderen in te smeren,
voordat ze naar school komen. Tevens vragen we ouders/verzorgers om hun kind
bedekkende kleding en een pet of hoed te laten dragen of mee te geven.

Smeren
De kinderen komen ingesmeerd naar school. Voordat de kinderen in de middagpauze
(overblijf) naar buiten gaan, worden ze door de overblijfkrachten ingesmeerd. De
kinderen vanaf groep 5 smeren zichzelf in of kiezen voor ‘smeermaatjes’. De smeermaatjes helpen elkaar herinneren dat ze zich moeten insmeren met zonnebrandcrème.
Er zijn een paar reserveflessen zonnebrand aanwezig op school, voor kinderen die
geen zonnebrandcrème bij zich hebben. Deze flessen staan op een vaste plek op
school.
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Ouder en Leerling Tevredenheidsonderzoek
Op IKC Achterberg gebruiken we 3 vormen van tevredenheidspeilingen.
Onze leerlingen van de groepen 5 tot met 8 vullen jaarlijks een peiling in.
Voor ouder(s)/verzorger(s) en het personeel is dit één keer in de twee jaar.
Dat betekent dat jullie, onze ouder(s)/verzorger(s), dit schooljaar weer in de
gelegenheid zijn om onze school van feed back te voorzien.
U heeft hiervoor inmiddels een verzoek vanuit Scholen met Succes per mail gekregen.
Zij zijn gespecialiseerd onderzoek- en adviesbureau voor het onderwijs.

Score centrale Eindtoets primair onderwijs 2019
De definitieve score van de Centrale Eindtoets PO 2019 is binnen. De kinderen uit beide
groepen 8 hebben hun ‘leerling rapport’ ontvangen. De door hen behaalde score resulteert in een schoolgemiddelde. De beoordeling van dit schoolgemiddelde is weer afhankelijk van het ‘leerlinggewicht’ dat voortkomt uit het opleidingsniveau van ouder(s)/
verzorger(s). Onze gemiddelde score ziet er als volgt uit:

De landelijk gemiddelde score is 535,7
De score van onze groep 8 leerlingen is 535,6.
De kinderen uit beide groepen 8 hebben de afgelopen maanden hard gewerkt om deze
score te bereiken. Overigens scoren de kinderen gemiddeld een flink stuk hoger dan de
prognose die wij als school in december 2018 hadden opgesteld. Een prachtig resultaat
voor de kinderen. Complimenten voor de kinderen en ons team.

Agenda
•

Maandag 10 juni tweede Pinksterdag alle kinderen vrij

•

12 juni schoolverlatersviering groep 8

•

19 juni Open podium groepen 1,2,3 en 4

•

Donderdag 20 juni rapporten mee.

•

Vrijdag 21 Juni studiedag alle leerlingen vrij.

•

25-26-27 juni oudergesprekken

•

2-3 Juli Musical groepen 8

•

3 Juli afscheidsavond groepen 8

•

3 Juli uitgooien groepen 8
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Dwars door Dongen 15 juni

Schrijf je nu in op:
www.dwarsdoordongen.nl

Kunst door kinderen
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KUNST door Kinderen
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