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Even bijpraten...
Beste ouders/verzorgers,
Vorige week hebben alle kinderen hun eerste rapport mogen ontvangen. En wat
fijn dat we deze week weer met veel van u fysiek een gesprek op school hebben
gehad of de vandaag of morgen nog krijgen. Want net als u hebben wij dit contact
de afgelopen periode gemist.
Nog een paar dagen school en dan kunnen we allemaal genieten van een
welverdiende voorjaarsvakantie. Maandag 7 maart na de vakantie starten de
leerkrachten met een studiedag. De leerlingen zijn deze dag nog een extra dagje
vrij. We zien iedereen daarom weer op dinsdag 8 maart. Namens alle teamleden
wens ik u en uw gezin een hele fijne vakantie.
Veel leesplezier,
Diane Butter

Studiedag maandag 7 maart
Maandag 7 maart aanstaande hebben we als team een studiedag. Tijdens onze studie
(mid)dagen komen onderwerpen aan bod die ons als team instaat stellen om beter in
te spelen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Zo hebben we dit schooljaar
een aantal middagen in het teken staan van DPL (Doordacht Passend Lesmodel). Dit
model biedt leerkrachten structuur en handvatten om effectief en efficiënt les te
geven. We gebruiken DPL bij alle lessen waarbij instructie noodzakelijk is en waarbij
het om kunnen gaan met verschillen in de ontwikkeling van het kind relevant is.
Dit betekent dat de leerkracht in de les rekening houdt met de snelle leerling en het
kind dat wat meer moeite heeft met de stof. Daarbij gaat het onder meer om de
instructie en de verwerking van de lesstof.
Om goed in beeld te hebben wat de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling is,
analyseren wij alle data die wij van de leerlingen verzamelen. Deze data verzamelen
wij door observaties, methodetoetsen of methode-onafhankelijke toetsen. Tijdens de
studiedag van 7 maart aanstaande gaan we als team met al deze data aan de slag om.
De toetsresultaten zeggen iets over de individuele ontwikkeling van de leerlingen,
maar meer nog is de data ook bedoeld om als school te reflecteren op ons handelen
en daaruit conclusies te trekken om ons onderwijs te verbeteren. Hier hebben de
leerlingen uiteraard groot profijt van
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Skate Clinic
Skaten is leuk! Veel leerlingen van de basisschool kunnen skaten. Ze komen op hun
skates naar school of doen allerlei gewaagde stunts op de skatebaan. Toch is er nog
een veel gehoorde kreet: “ik kan wel skaten, maar niet remmen. Remmen is natuurlijk één van de belangrijkste dingen die een skater moet beheersen in het verkeer.
In het kader van verkeer en sport heeft skate-a-way de groepen 4 t/m 8 begin
februari weer een leuke, educatieve Skate Clinic gegeven. Tijdens deze clinic reden de
leerlingen over een parcours van stoepjes en schansjes, maar er werd ook gedraaid
op een kubus en onder een stok door gereden. De leerlingen hebben enorm genoten
en het er zonder
kleerscheuren vanaf
gebracht.

Groepsdoorbrekend werken
Nu de versoepelingen
rondom de Coronamaatregelingen steeds
meer toelaten, gaan we
op school ook steeds meer
terug naar ons oude
“normaal”. Dit betekent
dat wij na de carnavalsvakantie weer gaan starten met het groepsdoorbrekend werken. We gaan van start
met het thema gezondheid/energie.
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Mad Science
Dinsdag 8 maart gaan onze groepen 3 t/m 8 genieten van een Mad Science show. Dit
is een opwarmertje voor een superleuke naschoolse wetenschapscursus. Zo zien de
kinderen met eigen ogen hoe leuk wetenschap & techniek kan zijn. De cursus bestaat
uit een serie van 6 lessen; elke week 1 les. De lessen starten een kwartier na
schooltijd op Achterberg, duren 60 minuten, en zijn geschikt voor kinderen in de
leeftijd van groep 3 t/m 8. Na de show ontvangen onze leerlingen een folder met alle
benodigde informatie.
Kunt u niet zo lang wachten? Kijk dan op de website:
https://magazine.mad-science.nl/natuurlijknatuurkunde!

TSO Club zoekt vrijwilligers
De TSO CLUB zoekt vaders, moeders, opa's, oma's, ooms, tantes, buurtbewoners,
studenten, stagiaires en 55-plussers. Gewoon iedereen die van kinderen houdt en het
leuk vindt om tussen de middag basisschoolkinderen te begeleiden bij het eten, spel
en activiteiten. U ontvangt per keer € 10,- vrijwilligersvergoeding. Is deze
liefdevolle taak voor u weggelegd? Meldt u dan nu aan!
Voor meer informatie of aanmelden
kunt u contact opnemen met Annie zij
is de coördinator van TSO Club op onze
school. Haar telefoonnummer is:
06-41219897.
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Fijn spelen op het schoolplein
Vanaf de herfstvakantie zijn de leerlingen uit groep 8 gaan fungeren als schoolpleincoaches en spelbegeleiders op het schoolplein. Zij bedenken en begeleiden beweegactiviteiten voor hun schoolgenoten. Afgelopen weken stonden in het teken van
evalueren. Wat gaat er al goed? Wat kunnen we nog verbeteren? Hoe wordt het door
de leerlingen en leerkrachten van de groepen 3 t/m 7 ervaren?
Na de evaluatie zijn we aan de slag gegaan met de verbeterpunten en zijn we tot een
nieuw concept gekomen. Inmiddels zijn we met dit nieuwe concept gestart en we
merken gelijk enthousiasme. Het grootste verschil hierin is dat er geen inschrijving is
op de spellen, maar een vrije inloop.
Verder hebben de kinderen ook de mogelijkheid om uit de kratten op het plein iets te
pakken en zelfstandig mee te spelen. Heerlijk om even een boekje te kunnen lezen of
touwtje te springen.

4

Nieuwsbrief
februari 2022

Ziekmeldingen via Parro
Is het u al opgevallen dat u via Parro uw kind kan ziek- en
afwezig melden? Via het hoofdscherm 'groepen' drukt u
eenvoudig op het menu 'Absenties'. Hier kunt u
verschillende meldingen aanmaken. Wilt u een korte
omschrijving voor de leerkracht erbij zetten?
Voor u als ouder betekent dit, dat u vanaf heden alle ziek
- afwezig meldingen via dit menu aan ons kunt
doorgeven. U hoeft uw kind niet beter melden, dat doet
de leerkracht.

LET OP!
Bijzonder verlof of vakantieverlof kunt u niet via Parro
aanvragen. Hier hebben we een speciaal formulier voor:
FORMULIER AANVRAAG VRIJSTELLING VAN GEREGELD SCHOOLBEZOEK. Dit kunt u op
onze website downloaden of u kunt het formulier op school ophalen. Een bijzonder
verlof of vakantieverlof moet altijd goedgekeurd worden door de directeur.

Verkeersbrigadiers gezocht
We zijn nog steeds opzoek naar nieuwe verkeersbrigadiers. Op dit moment zijn er
drie tijden onbemand.
Maandag 13.00 uur

2 personen gezocht

Donderdag 13.00 uur

2 personen gezocht

Vrijdag 13.00 uur

1 persoon gezocht’

Twee weken geleden heeft een nieuwe ouder zich gemeld voor vrijdag 13.00 uur,
super fijn. Maar helaas hebben we 2 personen per tijd nodig, dus wie zou op deze tijd
kunnen?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leontien,
leontienvanoursouw@bs-achterberg.nl
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Bijna carnaval...
Vrijdagochtend gaan we er samen een gezellige carnavalsochtend van maken. Alle
kinderen mogen verkleed naar school komen. De ActiviteitenCommissie zal weer voor
een lekkere traktatie zorgen en samen hossen we zo de vakantie in. Vandaag zijn de
eerste wagens de school ‘binnengereden’ en wauw het belooft weer een
fantastisch mooie digitale optocht te worden. Hieronder ziet u alvast een sneak
preview. Eind deze week ontvangt u een link met de digitale optocht, zodat u thuis
nog even na kunt genieten van alle mooie knutselwerken.

Voor uw agenda
•
•
•

25 februari
28 februari - 4 maart
7 maart

groep 5 t/m 8 ‘s middags vrij
voorjaarsvakantie
studiedag
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