Nieuwsbrief
augustus 2020

We gaan weer beginnen...
Beste ouders/verzorgers,
De zomervakantie zit er weer op. De afgelopen weken hebben de collega’s op
school bergen werk verzet om het schooljaar 2020-2021 goed voorbereid van
start te gaan. Het geeft me een trots gevoel om deel uit te maken van
Basisschool Achterberg.
Ik hoop dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en wens jullie, onze ouders/
verzorgers, alle kinderen en het team Achterberg een spetterend en succesvol
schooljaar toe.
Het schooljaar 2019-2020 werd een bijzonder schooljaar, een schooljaar waarin
iedereen zijn grenzen moest verleggen. Ook dit schooljaar starten we met enkele
maatregelen zoals dat eind vorig schooljaar ook was. Hiervoor heeft u gisteren
een nieuw protocol ontvangen.
Ik wens u nog een fijn laatste vakantieweekend!
Met vriendelijke groet,
Raymond Smeets
Directeur basisschool Achterberg

Kennismakingsbijeenkomst & inloopochtenden
We hebben in de vorige nieuwsbrief verteld dat we dit schooljaar zouden starten met
kennismakingsbijeenkomsten op vrijdag 28 augustus. Helaas kunnen we deze in
verband met de huidige maatregelen niet door laten gaan. Het is op dit moment
niet geoorloofd om dit te organiseren binnen school. Ook de inloopochtenden die
voor dit schooljaar gepland staan zijn onzeker. Per moment zullen wij bekijken wat de
mogelijkheden zijn.
U zal in de eerste week de groepsinformatie folder via uw kind ontvangen. Daarnaast
zal deze ook nog per Parro naar u verstuurd worden. Zoals in het protocol aangegeven kan er wederzijds contact opgenomen worden tussen u als ouders/
verzorgers en de leerkracht van uw kind.
Beeldbellen met Teams
De Parro-app of per e-mail
Telefonisch
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Groepsdoorbrekend werken
Zoals we in de laatste nieuwsbrief voor de zomervakantie hebben verteld gaan we op
onze school beginnen met groepsdoorbrekend werken.
Elke middag gaan de kinderen uit verschillende leerjaren met elkaar werken aan een
opdracht. Groep 1 t/m 4 gaat op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag
groepsdoorbrekend werken. En groep 5 t/m 8 maandag-, dinsdag-, donderdag- en
vrijdagmiddag.
De bovenbouw zal direct de eerste week starten met het groepsdoorbrekend werken.
Zij starten met het thema Wonen.
In de onderbouw staan de eerste twee weken in het teken van elkaar leren kennen in
de nieuwe groep, structuur etc. Vanaf de derde week gaat ook de onderbouw starten
met groepsdoorbrekend werken.
Zij starten met het thema Gouden weken - kennismaken met elkaar.

Nieuwe gezichten
In het nieuwe schooljaar mogen wij een aantal nieuwe collega’s welkom heten.
Groep 7
We zijn blij dat juf Martine weer voorzichtig haar werkzaamheden kan gaan
opstarten. De komende periode zal meneer Jasper naast juf Martine in de groep
staan.
Groep 8
Op donderdag en vrijdag komt juf Jeske als ondersteuning in groep 8.
Groep 6a
Juf Milou zal dit schooljaar haar lio-stage (eindstage) in deze groep lopen.
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Schooltijden na de zomervakantie
Zoals eerder vermeld zullen we na de zomervakantie starten met de reguliere schooltijden. Hieronder vindt u de tijden:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

08.30-12.00 uur
08.30-12.00 uur
08.30-12.00 uur
08.30-12.00 uur
08.30-12.00 uur

13.15-15.30 uur
13.15-15.30 uur
13.15-15.30 uur
13.15-15.30 uur (alleen groep 5 t/m 8)

Overblijven
Daar we weer terug gaan naar de reguliere schooltijden en u wilt gebruik maken van
de tussen schoolse opvang (overblijven), kunt u uw kind (weer) aanmelden bij
Kinderstralen.
https://mijn.kinderstralen.nl/lunchen-op-school/school/ikc-achterberg

Parro
De afgelopen dagen heeft u weer toegang gekregen tot de nieuwe groep van uw
kind(eren). Door administratieve veranderingen aan de technische kant van Parro
kan het zijn dat u opnieuw een koppelingscode heeft ontvangen.
Mocht problemen hebben met Parro, dan kunt u contact opnemen met Leontien
via leontienvanoursouw@bs-achterberg.nl.
Vanaf dit jaar zullen er geen ‘oudste kind’ groepen zijn binnen Parro. U ontvangt
alle berichten op de eigen tijdlijn van de groep van uw kind. Zo heeft u alles
overzichtelijk op één plek.
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Brigadiers gezocht!
We zijn nog op zoek naar vrijwilligers die één keer per week ongeveer 20 minuten
willen helpen om onze leerlingen veilig over te laten steken bij Mgr. Nolenslaan.
We zoeken voor de volgende dagen nog brigadiers:





Dinsdag
Donderdag
Donderdag
Vrijdag

12.00 uur
12.00 uur
13.00 uur
13.00 uur

Wilt u meer informatie of wilt zich aanmelden dan kunt
u contact opnemen met Leontien via
leontienvanoursouw@bs-achterberg.nl

Belangrijke data
De schoolvakanties, studiedagen,
schoolactiviteiten etc. kunt u terugvinden in
de agenda op de website en via Parro kunt
u alle belangrijke data terugvinden.

Voor uw agenda
•
•
•
•

Maandag 24 augustus
Donderdag 10 september
Vrijdag 11 september
Maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober

Eerste schooldag
Schoolfotograaf
Schoolfotograaf
Herfstvakantie
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