Nieuwsbrief
oktober 2021

Fijn van start gegaan...
Beste ouders/verzorgers,
Wat heerlijk dat we dit schooljaar zo fijn van start zijn gegaan! Wanneer ik vol
trots door de school loop, zie ik leerlingen in allerlei vormen leren en leerkrachten
die dit voor de kinderen mogelijk maken. Zo hebben we, bijvoorbeeld, vanmorgen
met alle kinderen op het schoolplein de ‘Kinderboekenweek’ geopend. U leest
hierover in deze nieuwsbrief.

Vandaag, dinsdag 5 oktober, is het ook
‘de dag van de leraar’. Deze dag staan we
extra stil bij ons mooie vak. Als blijk van
waardering hebben alle leerkrachten van
Stichting Initia een leuke attentie mogen
ontvangen.

‘Passie’ is één van onze kernwaarden…..en die spat er weer vanaf vandaag!
Fijne dag,
Diane Butter

Voor uw agenda
•
•
•

Vrijdag 22 oktober
25 t/m 29 oktober
1 t/m 4 november

groep 5 t/m 8 ‘s middags vrij
herfstvakantie
oudergesprekken > u ontvangt nog een
uitnodiging
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Opening Kinderboekenweek
Vanochtend was het
zover, de opening van
de Kinderboekenweek. We hadden een
heerlijk zonnetje en
een schoolplein met
blije kindjes. Nou ja
eigenlijk waren het
mini dokters, politieagenten, bouwvakkers, bakkers en noem
maar op. Super leuk
om te zien dat zoveel
kinderen hun best had
gedaan om in het
thema ’Beroepen’
naar school te komen.
Juf Françoise opende
de Kinderboekenweek, ze kreeg hierbij hulp van onze voorleeskampioen Gwen van vorig jaar. Na de
opening mochten de kinderen terug naar hun klas om daar een puzzel of rebus op te
lossen. Zo wisten ze op welke plek hun klassen cadeau verstopt lag…
De komende twee weken gaan we ons verdiepen in wat voor beroepen er zijn en wat
die beroepen nu eigenlijk precies inhouden. In alle groepen zal hier op verschillende
manieren aandacht aan besteed worden. Denk hierbij aan boekjes, liedjes,
taaloefeningen etc. Ook het groepdoorbrekend werken staat deze weken in het teken
van beroepen.
Afsluiting kinderboekenweek
Als afsluiting willen we een beroepenmarkt organiseren op vrijdag 15 oktober. Hier
heeft u vorige week een Parro over ontvangen. U kunt zich nog steeds opgeven bij de
leerkracht van uw kind.
Actie Bruna
Koopt u een kinderboek in de periode van 6 t/m 17 oktober bij Bruna, dan kunt u het
bonnetje bij ons inleveren. Wij mogen namelijk 20% van het totale bedrag van de
bonnen besteden bij Bruna, zo kunnen we onze boekencollectie van school
verder uitbreiden. Alvast bedankt!
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Onderwijsnest Dongen
Ook dit schooljaar zult u weer verschillende nieuwe gezichten tegen kunnen komen in
de school. Inmiddels hebben we 6 stagiaires van de PABO Fontys Tilburg een plek
kunnen geven binnen het ‘Onderwijsnest Dongen’.
Samen met basisschool Sint Jan vormt basisschool Achterberg het
‘onderwijsnest Dongen’. Een leerplek voor studenten waar zij met elkaar, de
mentoren en de teams van beide basisscholen kunnen leren en ontwikkelen. Dit
houdt in dat stagiaires betrokken zijn bij de ontwikkeling in de klas, maar ook school
breed ingezet kunnen worden tijdens verschillende activiteiten.
Ook voor vragen of opmerkingen kunt u dus bij hen terecht.

Juf Amber
groep 4

Meneer Rens
groep 7a

Meneer Erik
groep 4/5

Juf Denise
groep 7b

Juf Bregje
groep 8

3

Nieuwsbrief
oktober 2021

Week tegen het pesten
Van 27 september tot 1 oktober was het de week
tegen het pesten. In alle klassen zijn we hier mee
bezig geweest. Er is veel over pesten en de
gevolgen van pesten gesproken. Meerdere groepen
speelden het kwartetspel van Kwink.
De kleuterklassen hebben een boekje gelezen over ‘hangoor’. In groep 3 hebben we
het boek ‘De mooiste vis van zee’ gelezen en geknutseld. In groep 4 en 5 hebben we
gekeken naar huisje, boompje en beestje en lazen we in het boek ‘Pudding Tarzan’.
De groepen 6 keken naar de anti-pestclub en richtten er ook een op. De film Spijt!
werd gekeken en besproken in de groepen 7 & 8.

Hoofdluiscontrole start weer
Nu de maatregelen verder zijn versoepeld, willen we weer starten met de
hoofdluizencontrole in de klas. Daarom zijn we op zoek naar vrijwilligers.
Heeft u ongeveer 5 keer per schooljaar een uurtje
tijd om met een andere ouder de klas van uw kind te
controleren op hoofdluis? Dan bent u van harte
welkom! U kunt zich opgeven bij Leontien.
(leontienvanoursouw@bs-achterberg). Zij zal alle
aanmeldingen verzamelen.
De controle vindt op maandag na een schoolvakantie plaats. Natuurlijk zijn papa’s ook van harte
welkom om zich aan te melden!
Om dit alles in goed te regelen zijn wij daarom ook opzoek naar een coördinator.
Vindt u het leuk om alles in goede banen te regelen? Kunt u de schakel tussen school
en de vrijwilligers zijn, dan bent u de persoon die wij zoeken! U kunt zich bij
Leontien aanmelden.
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