Nieuwsbrief
december 2021

Laatste stukje van 2021
Beste ouders/verzorgers,
We zijn gestart in de laatste maand van dit jaar. Wat zijn de laatste weken hectisch geweest qua Corona, leerlingen en collega’s in quarantaine en steeds verscherpte Coronamaatregelen. We hopen dat het nu verder rustig blijft tot de
kerstvakantie.
Naast Corona gebeuren er natuurlijk ook veel andere dingen op school, daarom
een ‘gewone’ nieuwsbrief met andere informatie dan Corona.
Veel leesplezier,
Diane Butter

Sint op school
Maandag was het dan eindelijk zover. Sint met zijn Pieten
bezochten in de ochtend onze school. En wat was het
super fijn dat we hem uiteindelijk toch echt op school mochten ontvangen. De kinderen hebben zichtbaar genoten.
‘s Middags hadden de kinderen van de onderbouw de
Pietenmiddag. Voor de bovenbouw staat morgen de surprise
op de agenda. Veel plezier morgen en natuurlijk in het
weekend met pakjesavond.
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Leerlingenraad
Op Achterberg willen we leerlingen de ruimte bieden om hun stem te laten horen en
mee te denken over schoolse zaken. Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen weten dat hun mening telt. Daarom zijn wij dit schooljaar gestart met het opzetten van
een leerlingenraad. In deze raad zit uit elke groep 5 t/m 8 één afgevaardigde.
Er wordt niet zomaar gekozen. Leerlingen hebben zich verkiesbaar moeten stellen.
Middels een poster, filmpje of vlog hebben ze zichzelf gepromoot waarom zij de
beste kandidaat zijn voor de leerlingenraad. Vervolgens zijn er in de eigen groep
verkiezingen gehouden. Zo zijn we democratisch tot 1 afgevaardigde leerling per
groep gekomen.
Doel van onze leerlingenraad:
•
Verantwoordelijkheid voor en betrokkenheid op schoolse zaken bevorderen;
•
Kinderen leren en stimuleren om hun eigen mening te geven;
•
Leren om meningen en/of ideeën van anderen te respecteren;
•
Samenwerken en leidinggeven in een groep stimuleren;
•
Actief burgerschap bevorderen.
De leerlingenraad komt ongeveer 1x in de zes weken bij
elkaar om te vergaderen, vanmiddag was de eerste
vergadering. Samen met juf Diane gaan zij in gesprek over
verschillende onderwerpen. De leerlingen worden uitgedaagd om mee te denken. Ze mogen zelf onderwerpen inbrengen, maar soms krijgen ze ook vraagstukken vanuit het
team, de OC of de MR aangeboden. Denk bijvoorbeeld aan
het meedenken over de organisatie van allerlei activiteiten
of veranderingen die zij graag zouden willen zien op school.

eerste vergadering

Wij zijn zeer enthousiast dat er een leerlingenraad komt op Achterberg en we zullen u
zeker op de hoogte houden van alle ontwikkelingen.
Kijk vlug op de volgende pagina voor de leden van de leerlingenraad van dit
schooljaar!

Leerlingenraad op Achterberg; waar respect,
eigenaarschap en passie samenkomen.
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Leerlingenraad 2021-2022

Lena
groep 4-5

Bo
groep 5

Janne
groep 6a

Tess
groep 6b

Mette
groep 7a

Bo
groep 7b

Feline
groep 8
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Schoolplein coaches
Groep 8 leerlingen gaan op het schoolplein fungeren als schoolpleincoaches en spelbegeleiders. Zij
bedenken en begeleiden beweegactiviteiten voor
hun schoolgenoten. Dat betekent niet alleen meer
beweegmogelijkheden, maar ook meer structuur
en regels op het plein. Er ontstaat nieuwe
interactie tussen jong en oud, waardoor niemand
buitenspel hoeft te staan of zich hoeft te vervelen.
Dit betekent voor de groep 8 leerlingen dat zij op
deze manier gaan werken aan:
•

omgaan met verantwoordelijkheden;

•

begeleiden van jongere kinderen;

•

spreken en uitleggen voor een groep.

Opbrengst actie Bruna
Tijdens de kinderboeken week was er bij Bruna een
actie. Wanneer u tijdens deze periode een kinderboek
kocht en het bonnetje bij ons inleverde, dan kregen wij
20% als boek tegoed.
We hebben veel bonnetjes van u mogen ontvangen,
super bedankt! We mogen voor € 65,60 boeken gaan
uitzoeken voor onze bibliotheek.

4

Nieuwsbrief
december 2021

Kwink
In de eerste weken van het schooljaar stonden de gouden weken centraal bij de
lessen van Kwink dus het samenwerken aan een veilige en prettige groep. Nu we daar
de basis voor hebben gelegd gaan we verder werken aan de sociaal-emotionele
vaardigheden van de kinderen. Uw kind zal les krijgen over de volgende onderdelen:


Ik weet welke kwaliteiten ik heb en kan deze inzetten binnen de groep;



Ik benoem kwaliteiten van klasgenoten en kan onderzoeken hoe we deze kunnen inzetten in de groep;



Ik leer technieken om rustig te worden bij heftige emoties;



Ik weet welke emoties bij vriendschap horen en kan werken aan een goede
vriendschap;



Ik kan uitleggen waarom ik bepaalde dingen doe.

In de bijlage vindt u een koelkastposter met tips en ideeën om het hier ook met uw
kind over te hebben.

Brigadierpost Mgr. Nolenslaan
Na de laatste oproep voor nieuwe brigadiers hebben we gelukkig nog meerdere aanmeldingen ontvangen. Hierdoor hebben we bereikt dat we nog maar 2 x per week
geen brigadiers hebben staan. Begin november heeft er een evaluatie plaatsgevonden over de brigadierspost. Doordat we op dit moment maar twee tijden hebben die
onbemand zijn, kunnen we op deze voet doorgaan. We zullen de situatie blijven
monitoren, mochten er veranderingen zijn dan hoort u dit uiteraard van ons.
Oproep dinsdag 12.00 of 15.30 uur
Een ouder heeft aangegeven dat zij na de kerstvakantie gaat stoppen met
brigadieren. Daarom zijn we opzoek naar een nieuwe vrijwilliger voor dinsdag 12.00
uur of 15.30 uur. Wilt u ons komen helpen en zo zorgen dat ook op dinsdag op elke
tijd brigadiers staan, meldt u dan nu bij Leontien aan.
Daarnaast kunt u zich altijd nog aanmelden voor de maandag of donderdag
13.00 uur, dit zijn de tijden waarop dit moment geen brigadiers staan.
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AAN in het donker
Fiets je met fietsverlichting aan, dan
verklein je de kans op kleerscheuren. Je
valt dan namelijk meer op en ook zie jij
de weg voor je een stuk beter. Gelukkig
gaan de meeste fietsers goed zichtbaar
over straat. Sta jij ook AAN? Hieronder
ontdek je hoe je meedoet en hoe je
anderen helpt veilig thuis te komen.
Hoe val jij op?
Je kan zelf al veel doen om lekker op te
vallen in het verkeer.
1. Zet je fietslicht aan
Meedoen is makkelijk! Een handige cue is de straatverlichting. Staat deze aan? Dan is
het tijd je fietsverlichting aan te zetten. Ook bij regen of mist is verlichting verplicht.
2. Check je fiets
Is jouw fietsverlichting en -reflectie in orde? Je controleert het gemakkelijk met
de VVN Fietscheck. Is je verlichting kapot? Repareer het zelf of breng je fiets naar de
fietsenmaker, zodat je weer veilig onderweg kunt.
3. Val op met je kleding
Bij regen, schemering en in het donker valt felle of lichtgekleurde kleding het beste
op. Reflecterende strips helpen ook om beter op te vallen.
Kijk voor meer tips en informatie op De regels voor fietsverlichting | Veilig Verkeer
Nederland (vvn.nl) .

6

Nieuwsbrief
december 2021

Opbrengst verkoop meubilair
Een paar weken geleden kon u éénmalig
bij ons meubilair kopen wat wij niet meer
gebruiken. We hebben veel meubels
kunnen verkopen en de overige meubels
zijn gedemonteerd en afgevoerd o.a. naar
de ijzerboer.
De opbrengst van de verkoop is € 203,-. Dit bedrag wordt aan de leerlingenraad overhandigd en zij zullen samen gaan bekijken waar we dit aan kunnen gaan besteden.

Voor uw agenda
•

Vrijdag 3 december

•
•
•

Maandag 6 december
Woensdag 22 december
Vrijdag 24 december

continurooster tot 14.15 uur voor
groep 5 t/m 8
studiedag > alle leerlingen vrij
kerstviering van 17.30 tot 18.30 uur
Start kerstvakantie
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