Nieuwsbrief
januari 2022

Fijn om weer terug te zijn
Beste ouders/verzorgers,
We zijn het jaar fijn met de leerlingen op school begonnen. Een school zonder
leerlingen voelt incompleet….. Echter, zoals u ook vanuit de media zult
meekrijgen, worden we in Nederland op dit moment geconfronteerd met een
snelle toename van besmettingen.
We bemerken dit ook op school bij de leerlingen en de leerkrachten. Dit betekent
soms helaas dat wij over moeten gaan tot thuisonderwijs of dat we leerlingen
moeten vragen thuis zelfstandig aan de slag te gaan. Wij doen er alles aan om dit
tot een minimum te beperken en vragen om uw begrip wanneer dit niet lukt.
Veel leesplezier,
Diane Butter

Voor uw agenda
•
•
•
•
•

26 januari - 5 februari
18 februari
21 februari - 23 februari
22 & 24 februari
28 februari - 4 maart

nationale voorleesweek
leerlingen krijgen het eerste rapport
oudergesprekken groep 1 t/m 7
adviesgesprekken groep 8
voorjaarsvakantie
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Vrijwillige ouderbijdrage
Normaal gesproken vragen we in september het eerste gedeelte van de vrijwillige
ouderbijdrage aan u. Door o.a. de directiewisseling en diverse gesprekken over de
budgettering van de ouderbijdrage ontvangt u nu pas hierover bericht.
Waarom vragen we aan u een vrijwillige ouderbijdrage? Uiteraard worden we door
de overheid bekostigd voor onderwijs, maar de feestelijke activiteiten (zoals sint,
kerst en carnaval) vallen hier helaas niet onder. Deze feestelijke activiteiten zijn
natuurlijk onmisbaar om er een gezellig en extra leuk schooljaar van te maken!

De afgelopen twee jaar hebben de feestelijke
activiteiten er door corona anders uitgezien.
Gelukkig hebben we een flexibel en creatief
team van AC-leden en leerkrachten, die ondanks de maatregelen er toch telkens een
leuke activiteit van wisten te maken. Super
bedankt voor jullie inzet!

De ouderbijdrage voor dit schooljaar is € 40,- en wordt in twee gedeeltes gesplitst.
Namelijk het eerste gedeelte voor de activiteiten en het tweede gedeelte voor de
schoolreis.
Ouderbijdrage ‘Activiteiten’ 2021-2022
€ 20,- per leerling *
* Kleuters of leerlingen die na de kerstvakantie op onze school zijn gestart, betalen €10,-.

Ouderbijdrage ‘schoolreis’ 2021-2022
€ 20,- per leerling*
* Voordat we het gedeelte ’schoolreis’ aan u zullen gaan vragen, zal eerst samen
met de AC naar de daadwerkelijke uitgaven gekeken worden. Indien van
toepassing zal het bedrag van de ’schoolreis’ naar beneden bijgesteld worden.
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Vrijwillige ouderbijdrage
Als u niet de financiële mogelijkheden heeft om deze kosten te betalen, kunt u een
beroep doen op de stichting Leergeld. Meer informatie vindt u op www.leergeld.nl.
Als school denken wij graag met u mee, neem gerust contact met ons op als u vragen
heeft.

Sinds kort werken we met ParnasSys Schoolkassa; een
betaalsysteem dat ouders in staat stelt heel eenvoudig met
iDeal te betalen voor bijvoorbeeld de vrijwillige
ouderbijdrage, schoolreisje of kamp groep 8 bijdrage. Het
grote voordeel voor ouders zit in het betaalgemak. Met
slechts enkele klikken is de betaling voldaan. Voor ons als
school scheelt het veel administratief- en papierwerk.
In februari ontvangt u een betaalverzoek van ons.

Zelftesten groep 6 t/m 8
Elke maandag ontvangen alle leerlingen van groep 6 t/m 8 twee zelftesten. Deze
zelftesten ontvangen wij vanuit de overheid.
Waarom tweemaal per week preventief zelftesten?
Gelukkig hebben de meeste kinderen weinig klachten als ze corona hebben. Daardoor
is het ook niet altijd duidelijk dat ze besmet zijn. Ook met weinig klachten kunnen
leerlingen elkaar besmetten met het coronavirus. Door twee keer per week
preventief een zelftest te doen, kan je in de gaten houden of je toch ongemerkt
besmet bent. Met ‘preventief’ wordt bedoeld dat je een zelftest doet, zonder dat je
klachten hebt.
Wanneer uw kind een positieve zelftest heeft, is het erg belangrijk dat u een
testafspraak maakt bij de GGD. Zo kunnen we samen met de GGD de besmettingen
goed monitoren.
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Bruna-actie
Door het geweldige bedrag van de Bruna-actie tijdens de Kinderboekenweek hebben
we de volgende boeken kunnen aanschaffen voor onze bibliotheek.

Workshop Kunstpodium groep 4-5, 5 & 6
De komende periode krijgen de leerlingen van
groep 4-5, 5 en 6 diverse workshops van
meneer Paul van het Kunstpodium. Het thema
is ‘Maak je eigen popmuziek’. De eerste
workshops en eerste muzieklessen waren een
groot succes.

Onderzoek continurooster
In afstemming met bestuurder, Angela Horsten en de MR is besloten om het
onderzoek naar de mogelijkheden van een continurooster op IKC Achterberg door
te schuiven naar het schooljaar 2022-2023.
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Brigadierpost Mgr. Nolenslaan
De afgelopen periode hebben meerdere verkeersbrigadiers aangegeven dat ze helaas
moeten stoppen met brigadieren. Hierdoor vallen er binnenkort weer gaten in het
rooster. Om te zorgen dat we niet nog meer tijden krijgen die niet meer bemand zijn,
doen we een dringende oproep aan u.
We zoeken vrijwilligers voor de volgende tijden:
Dinsdag

12.00 uur of 15.30 uur

één persoon

per direct

Woensdag

8.15 uur

één persoon

per direct

Vrijdag

13.00 uur

één persoon

per direct

We hopen uiteraard dat het
weer lukt om het rooster rond
te krijgen. Voor deze week
zullen de tijden van dinsdag
en woensdag nog opgevangen
worden door onze huidige
groep brigadiers.
De vrijdagmiddag zal hoogste
waarschijnlijk onbemand zijn.

Mochten we geen nieuwe aanmeldingen ontvangen, dan zal dit betekenen dat met
ingang van volgende week de volgende tijden onbemand zijn:
Dinsdag

15.30 uur

Woensdag

8.15 uur

Vrijdag

13.00 uur

Wilt u komen brigadieren, dan kunt u zich bij Leontien opgeven via
leontienvanoursouw@bs-achterberg.
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Kwink
Het nieuwe jaar is begonnen, maar het schooljaar is alweer halverwege. Ook in deze
tweede helft willen we kinderen, naast kennis, belangrijke vaardigheden leren die
nodig zijn om op een succesvolle en fijne manier te kunnen meedoen aan onze samenleving. Daarvoor is het nodig dat kinderen zichzelf goed leren kennen en weten
waar hun grenzen liggen.
Ook de omgang met anderen is cruciaal, zoals het kunnen inleven in anderen. We
noemen deze vorm van leren ook wel: sociaal emotioneel leren, wij laten ons op onze
school bij SEL ondersteunen door de methode Kwink. Uw kind zal de komende
periode les krijgen over de volgende onderdelen:


Ik kan helpende woorden of gedachten gebruiken als ik iets moeilijk vind.



Ik zie het als een ander zich niet prettig voelt door mij en weet wat ik kan
doen.



Ik zet door en kan mezelf motiveren als ik iets lastig vind om te doen.



Ik kan positief communiceren en op een goede manier feedback geven.



Ik kan een probleem oplossen door óók naar de ander te luisteren.

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

6

