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Even bijpraten...
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Wat was het fijn om iedereen afgelopen maandag na een tweede lange
schoolsluiting weer te zien. De kinderen waren ontzettend enthousiast om
elkaar en de juf of meester weer te zien. De oudercommissie had er voor
gezorgd dat we in elke klas konden starten met een glas ‘champagne’ om
te toosten. Dank jullie wel! We zijn goed gestart en hebben er zin in.

Na deze korte week start aanstaande vrijdag de carnavalsvakantie. Ook
deze vakantie zal er weer heel anders uitzien dan dat we gewend zijn.
Geen carnavalsoptocht of gezellig de polonaise lopen, ook de wintersport
kan voor velen niet doorgaan. Gelukkig hebben we afgelopen dagen al
lekker van de sneeuw in eigen land mogen genieten.
Ik zal u zo snel als mogelijk informeren wanneer er meer duidelijkheid is
over de schooltijden na de carnavalsvakantie, houd Parro in de gaten.
Ik wens u een fijne carnavalsvakantie. Blijf gezond!
Vriendelijke groet,
Raymond Smeets
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Bericht vanuit de MR
Vorig schooljaar hebben we na de lock-down-periode met een continurooster
gewerkt. Dat is op dat moment door veel leerkrachten, sommige kinderen en
ook door sommige ouders als zeer positief ervaren.
We hebben toen met het team besproken om dit schooljaar, in samenwerking met de MR, te gaan onderzoeken of de invoering van een continurooster wenselijk is en wat de voor- en nadelen van dit rooster zijn voor
ouders, kinderen en leerkrachten.
Onze voorbereidingen hiervoor zijn van start gegaan. We hebben nu
inzichtelijk hoe dit proces zal gaan verlopen. Over een paar weken zult u als
ouder om uw mening gevraagd worden over het wel of niet overschakelen
naar een continurooster. Want uiteraard heeft u als ouder hier een
belangrijke stem in.

-——————————————————————————————————-

Reactie vanuit de directie
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Zoals u hierboven in deze nieuwsbrief kunt lezen, heeft de MR een procedure
gestart om te bekijken of een continurooster passend is voor basisschool
Achterberg. Dit komt voort doordat we vorig schooljaar na de eerste schoolsluiting een aantal weken met een continurooster hebben gewerkt.
De MR heeft mij (als directeur) hierin om advies gevraagd. Ik heb de MR de
nodige contacten doorgegeven, zodat zij zich ook kan laten adviseren door
MR-en van andere Initia scholen. Daarnaast heb ik verkennende contacten
gelegd met onze externe partners in de kinderopvang (voor- en naschools) en
de ontvangen reacties van onze externe partners gedeeld met de MR.
De MR raadpleegt u, alle ouders/verzorgers, bij het wijzigen van lestijden. U
kunt binnenkort een korte vragenlijst verwachten en stellen we het op prijs als
u hieraan wilt meewerken. De MR zal zorgdragen voor verdere uitvoer van de
lopende procedure.
Directie Achterberg
Raymond Smeets
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Tentoonstelling carnavalswagens
Tijdens de schoolsluiting
hebben de kinderen van
groep 3 t/m 8 thuis heel
hard gewerkt aan hun
knutselopdracht ‘maak je
eigen carnavalswagen’. En
wat zijn ze ontzettend mooi
geworden, iedereen heeft
heel erg zijn best gedaan!

Boven in de hal is
een hele lange
carnavalsoptocht
te zien!
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Inzamelingsactie van Matz uit groep 6b
Ik ben Matz Akkermans uit 6B en heb op vrijdag 15 januari een inzamelingsactie georganiseerd voor CrossJumps. Door Corona heeft mijn freerun club nu
geen inkomsten en hebben ze moeite om alle kosten te betalen. Toen ik op
Insta een oproep zag, heb ik een leuke actie bedacht om geld in te zamelen
voor mijn club.
Alle kinderen uit groep 6 mochten een half uur komen springen bij ons in de
tuin voor € 2,50. Onze tuin hadden we voor deze middag omgetoverd in een
trampoline / airtrack park. Via de Parro heeft Juf Carola mij geholpen om mijn
idee naar de ouders te sturen en ook heb ik zelf nog geprobeerd om kinderen
uit andere groepen van de Achterberg uit te nodigen.
Uiteindelijk hebben we alle
kinderen ingedeeld in groepjes
van zes met telkens 15 minuten
om te wisselen. Het was een
super gezellige middag!

Aan het einde van de middag
hebben we al het geld bij elkaar
opgeteld en toen zagen we dat
we SUPER veel geld hadden
opgehaald. € 137,50 en daar
ben ik super trots!

Die avond is het geld naar CrossJumps overgemaakt samen met een aantal
foto’s die tijdens die middag waren gemaakt. De volgende dag hebben ze mij
gebeld om te bedanken voor de leuke actie die ik had bedacht om te hen
steunen. Dit vind ik ook wel heel bijzonder, maar ik was vooral blij dat ik ze
een beetje heb kunnen helpen en hoop dat ik snel weer kan gaan trainen.
Groetjes Matz
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Oudergesprekken groep 1 t/m 7
In de week van 8 maart zullen de oudergesprekken voor groep 1 t/m 7
plaats vinden. Deze zullen door de maatregelen digitaal plaatsvinden.
U ontvangt na de vakantie van de leerkracht van uw kind een uitnodiging.

Voor uw agenda
•

Vrijdag 12 februari

start carnavalsvakantie

•

15 t/m 19 februari

carnavalsvakantie

•

Maandag 1 maart

studiedag

•

8 t/m 12 maart

oudergesprekken groep 1 t/m 7
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