Nieuwsbrief
maart 2022

Even bijpraten...
Beste ouders/verzorgers,
De coronamaatregelen worden steeds verder versoepeld en gelukkig zijn ouders/
verzorgers en externen weer welkom op school. Ook van u als ouders/verzorgers
horen wij terug dat het fijn is dat dit weer kan. Sommige ouders geven aan het
gevoel te hebben gehad wat verder weg te hebben gestaan van het fysieke
onderwijs. Wij begrijpen dat heel goed en willen u daarom uitnodigen in de week
van 11 april voor een ‘inloopmoment’.
Tijdens het inloopmoment zult u de opstart van de dag meemaken. U zoon of
dochter kan u dan tevens laten zien met welke opdrachten en methodes hij of zij
bezig is. Om drukke situaties te vermijden, vragen wij u met niet meer dan
2 personen per leerling naar het inloopmoment te komen. Tevens gaan we de
momenten over de week verspreiden.
Dit betekent dat wij het volgende schema hanteren:
Maandag
11 april 8.30-9.00 uur
groep 3, 4, 7a
Dinsdag
12 april 8.30-9.00 uur
groep 1-2, 6b
Woensdag
13 april 8.30-9.00 uur
groep 5, 6a
Donderdag
14 april 8.30-9.00 uur
groep 8, 4/5, 7b
Naast de mogelijkheid zoals hierboven aangegeven, willen we u nog meegeven
dat wij handhaven dat de leerlingen (met uitzondering van de eerste week van
nieuwe leerlingen) bij aanvang van de schooldag alleen naar binnen komen. Dit
geeft rust en een vlotte start. Uiteraard kunt u voor een korte vraag even
meelopen naar de leerkracht van uw kind.
Wij hopen u te zien in de
week van 11 april.
Veel leesplezier,
Diane Butter
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Verkeer rondom school
Met veel plezier ontvangen wij dagelijks ruim 260 kinderen tussen 0 en 13 jaar op IKC
Achterberg. Zeker met slechter weer, worden kinderen met de auto naar school of
naar de Tijgertjes gebracht: een drukte van belang. Om alles zo veilig mogelijk te
laten verlopen hebben we hieronder de belangrijkste afspraken voor u op een
rijtje gezet:
• De Kiss-and-Ride-strook → op ons schoolterrein aan de Sint Josephstraat hebben
we speciaal een lus aangelegd waar kinderen kunnen uitstappen en waar parkeren
verboden is. Wanneer u uw kind komt ophalen, is het niet de bedoeling dat u op de
Kiss-and-Ride-strook op uw kind wacht. Parkeer uw auto dan in één van de
parkeervakken;
• De parkeerplaats aan de Sint Josephstraat grenzend aan de Kiss-and-Ride-strook is
een parkeerplaats voor ons personeel;
• In de Veldstraat is geen Kiss-and-Ride-strook, voor de veiligheid van de fietsers en
voetgangers vragen wij u vriendelijk om hier niet vlug te stoppen om uw kind uit te
laten stappen. Gebruik hiervoor de Kiss-and-Ride-strook aan de Sint Josephstraat
voor;
• Wanneer je oversteekt bij de brigadiers vragen wij om dit lopend te doen. Dus stap
van je fiets, step en loopfiets af tijdens het oversteken;
• Honden zijn op het schoolplein niet toegestaan. Dus wandelt de hond gezellig mee
naar school, neem dan buiten de hekken afscheid van elkaar.

Update vrijwillige ouderbijdrage
Op dit moment is 90% van de
vrijwillige ouderbijdrage betaalt.
Namens de Activiteiten Commissie
en alle leerlingen willen wij u
hartelijk bedanken hiervoor. Dankzij de
vrijwillige ouderbijdrage kunnen er feestelijke activiteiten door de Activiteiten
Commissie georganiseerd worden.
Mocht u de vrijwillige ouderbijdrage nog niet betaald hebben en dit toch willen
doen? Dat kan uiteraard nog met de link die u via Parro heeft ontvangen.
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Spelletjesochtend groep 1-2-3
Afgelopen vrijdag stond de spelletjesochtend voor de groepen 1-2-3 op de agenda.
Wat fijn dat we u weer voor deze leuke activiteit mochten ontvangen. De kinderen
hebben genoten van de vele spellen, dank u wel voor uw hulp.
Tot de volgende spelletjesochtend!
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Nieuws van de leerlingenraad
Een van de speerpunten van de leerlingenraad is
op dit moment 'toilethygiëne'. De leden van de
raad geven aan dat de leerlingtoiletten met regelmaat vies zijn en dat de toiletruimtes niet netjes
worden achtergelaten. Omdat dit een hardnekkig
probleem lijkt te zijn, voeren we hier met regelmaat het gesprek over in de groepen. Om de leerlingen te attenderen op wat we van hen qua toiletgebruik verwachten, zullen er toiletregels in de
ruimtes worden opgehangen. Fijn als u er thuis
ook aandacht aan wil besteden.

Gevonden voorwerpen
De kast met gevonden voorwerpen is weer
behoorlijk gevuld. We gaan daarom binnenkort de
kast opruimen. Juf Gerrie zal daarom op donderdag
31 maart een tafel met alle spullen op het schoolplein zetten, zodat u kunt kijken of dat er nog spullen
van uw kind tussen zitten. Daarna zullen wij de
overgebleven spullen aan een goed doel schenken.

Paasviering & Goede vrijdag
Op vrijdag 15 april is de paasviering op
school. Hoe de paasviering eruit zal zien,
daar ontvangt u binnenkort vanuit de
werkgroep meer informatie over.
Dit betekent dat vrijdag 15 april,
Goede vrijdag een normale schooldag is.
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Excursie groep 7a & 7b
Gisteren zijn de groepen 7 op educatieve excursie naar Fort De Bilt in Utrecht
geweest.
‘Het begon leuk in de bus. Daarna konden we vrij rondlopen met een tablet die vragen
stelde over het onderwerp. Het ging over dat op die plek in de Tweede Wereldoorlog
verzetshelden werden vermoord. Daarna gingen we in een huisje en daar moesten we
een eiland maken. Het ging over stemrecht. Ik vind het leuk.’ Ties groep 7b

Voor uw agenda
•

Vrijdag 15 april / Goede vrijdag

normale schooldag

•

Maandag 18 april / 2e Paasdag

alle leerlingen vrij

•

Vrijdag 22 april Koningsspelen

tijden en info volgen nog

•

25 april t/m 6 mei

Meivakantie
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