Nieuwsbrief
mei 2022

Even bijpraten...
Beste ouders/verzorgers,
De laatste schoolperiode is van start gegaan. De zon is heerlijk gaan schijnen en
soms lijkt het al wel echt zomer. Verderop in de nieuwsbrief vindt u het insmeerbeleid voor de zonnige dagen.
Groep 8 is vanochtend
vertrokken op schoolkamp. De
weersvooruitzichten zijn super
en de leerlingen hadden er dan
ook erg veel zin in. Groep 8 heel
veel plezier!
Over een aantal weken kunnen
we eindelijk na 2 jaar weer op
schoolreis gaan. De werkgroep
schoolreis verteld verderop in de
nieuwsbrief hier meer over.
Veel leesplezier,
Team IKC Achterberg

Voor uw agenda
•
•
•
•
•
•

18 t/m 20 mei
18 mei
26 & 27 mei
6 juni
9 juni
29 juni

schoolkamp groep 8
spelletjesochtend groep 1 t/m 3
Hemelvaart & vrije dag
2e Pinksterdag
schoolreis groep 1 t/m 7
modderdag groep 1-2
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Terugblik ‘de Grote Rekendag’
Ook dit jaar hebben we weer meegedaan aan de Grote Rekendag met de hele school.
Het thema was dit jaar "Bouwavonturen". Er komen veel rekenactiviteiten kijken bij
bouwen namelijk tekenen, inschatten, rubriceren en plannen. Denkkracht combineren met handvaardigheid. Het was een heel avontuur!
Groep 1-2 hebben deze ochtend verschillende leefgebieden van een dierentuin
ontworpen. Dit met allerlei bouwmaterialen.
Groep 3-4 hebben zich verdiept in het werk van een architect. Ze hebben geleerd dat
gebouwen bijzondere vormen kunnen hebben en de verschillende meet- en
bouwactiviteiten van een architect ontdekt.

Groep 5-6 hebben een model van een huis gemaakt en deze zelf ingericht. Ook hebben ze geleerd een 3D tekening te maken van kubus en doos.
Groep 7-8 hebben de leerlingen zelf een tiny house ontworpen. Ze maakten een
plattegrond op schaal en ontworpen een interessante voorgevel. Samen bouwden ze
zo een kleine stad.
Deze ochtend was een heel reken-avontuur!
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Kijk mee, binnen de AC
AC staat voor Activiteiten Commissie. Een groep ouders binnen school die vrijwillig de
zorg draagt voor allerlei activiteiten voor de kinderen. Om deze activiteiten te bekostigen vragen wij uw bijdrage. Wij kunnen ons voorstellen dat bij u als ouder de vraag
speelt waar uw vrijwillige bijdrage blijft. Daar hebben wij een kort antwoord op; bij de
AC. Iedere euro die er binnenkomt, gaat bij ons in de activiteitenpot. Deze pot beheren wij en wij garanderen u dat iedere euro dan ook bij de kinderen terecht komt.
Vanaf heden gaan wij u in de nieuwsbrief regelmatig meenemen in wat wij doen. Te
beginnen met Pasen!
Goede vrijdag hebben we Pasen gevierd met de hele school.
We zijn deze ochtend begonnen met een heerlijk paasontbijt. De ouders hebben er
een feestje van gemaakt voor de kinderen. Gedurende de dag zijn er verschillende
activiteiten geweest; het paasverhaal is verteld, The Passion is gekeken, er was een
speurtocht, we hebben lekker ranja gedronken met iets lekkers erbij en natuurlijk
hebben we ook eieren gezocht. Er waren heel veel hulp paashazen, groep 8 heeft de
eieren verstopt voor de kleuters! Daarna hebben we allemaal kunnen genieten van
een zonnig Paasweekend.
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Terugblik ‘Koningsspelen’
Dit jaar werden de Koningsspelen op onze school zelf georganiseerd. Veel kinderen
kwamen in de vrolijk kleuren, rood-wit-blauw of oranje naar de school. De spellen en
activiteiten vonden plaat op de speelplaats, grote gymzaal en de kleuterspeelzaal. Het
was een gezellige en sportieve dag.
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Leuk nieuws vanuit de AC
Na 2 Corona jaren kunnen we eindelijk weer een echte schoolreis organiseren voor
de kinderen van Achterberg!! Deze schoolreis vindt plaats op donderdag 9 juni en is
voor alle groepen behalve groep 8. Zij gaan namelijk tijdens hun afscheidskamp op
schoolreis naar de Efteling.

De groepen 1/2 en 3 gaan ravotten bij Kids
Wonderland in Molenschot.

De groepen 4 t/m 7 gaan klimmen en klauteren bij
Duinoord in Helvoirt.

Nadere informatie volgt t.z.t. per parro. Wij wensen de kinderen op 9 juni alvast heel
veel plezier met de schoolreis.
Groeten vanuit de Activiteitencommissie

Vrijwillige ouderbijdrage ‘schoolreis’
Zoals eerder met u gecommuniceerd, is de ouderbijdrage voor dit schooljaar € 40,per leerling en wordt deze in twee gedeeltes gesplitst.
Deel 1 Ouderbijdrage ‘Activiteiten’ 2021-2022 : € 20,- per leerling. Deze bijdrage is in
februari jl. aan u gevraagd, hartelijk dank voor het betalen!
Deel 2 Ouderbijdrage ‘Schoolreis’ 2021-2022: € 20,- per leerling. In de nieuwsbrief
van januari jl. hebben we aangegeven dat we eerst naar de daadwerkelijke uitgaven
van de activiteiten gaan kijken of we de bijdrage voor het schoolreisje kunnen
bijstellen. Na deze analyse kunnen we concluderen dat we ondanks de hoge
brandstofprijzen voor het busvervoer de € 20,- per leerling kunnen handhaven.
U ontvangt volgende week via Parro een betalingsverzoek voor de vrijwillige
ouderbijdrage ‘schoolreis’.
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Nieuwe basisschoolcoach en onderwijsnest Dongen
Begin dit schooljaar hebben wij u geïnformeerd over ons ‘onderwijsnest Dongen’ en
de nieuwe stagiaires die wij hebben mogen verwelkomen. Dit nest wordt gevormd
door de basisscholen Sint Jan en IKC Achterberg. In dit onderwijsnest hebben de
studenten van de Pabo Fontys Tilburg een plekje gekregen, zodat zij binnen deze
mooie leerplek kunnen leren en zich kunnen ontwikkelen tot een startbekwame
leerkracht basisonderwijs.
Dit alles gaat in samenspel met medestudenten, mentoren (groepsleerkracht) en het
team van de basisschool waar zij hun stage lopen. De begeleiding van deze studenten
en mentoren wordt gedaan door de basisschoolcoach. Met ingang van 1 mei heeft
Martine Klein de rol van basisschoolcoach gekregen. Zij is het nieuwe aanspreekpunt
voor de studenten en mentoren.

Verkeersbrigadiers nieuwe schooljaar gezocht
De afgelopen periode hebben meerdere verkeersbrigadiers aangegeven dat ze helaas
moeten stoppen met brigadieren aan het eind van dit schooljaar. Daarnaast zijn er
ook ouders die stoppen omdat hun kind in groep 8 zit en volgend jaar naar het
voortgezet onderwijs gaan.
Hierdoor vallen er vanaf het nieuwe schooljaarweer gaten in het rooster. Daarom zijn
wij dringend opzoek naar nieuwe verkeersbrigadiers.
We zoeken vrijwilligers voor de volgende tijden:
Maandag

13.00 uur
15.30 uur

2 personen
1 persoon

Dinsdag

12.00 uur
15.30 uur

1 persoon > indien mogelijk vanaf 7 juni a.s.
1 persoon

Woensdag

8.00 uur
12.00 uur

1 persoon
1 persoon

Donderdag

12.00 uur
13.00 uur

1 persoon
2 personen

Vrijdag

13.00 uur
15.30 uur

1 persoon
1 persoon

Wilt u komen brigadieren? U kunt zich bij Leontien opgeven via
leontienvanoursouw@stichtinginitia.nl
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Kwink
Het schooljaar is alweer op driekwart van de rit. Jouw kind heeft weer veel
bijgeleerd. Niet alleen met vakken als taal, rekenen, wereldoriëntatie, maar ook in
zijn omgang met zichzelf en de ander. Dat is sociaal-emotioneel leren en een belangrijke basis om nu en later succesvol te kunnen meedoen aan onze complexe
samenleving. De komende periode staan de volgende lessen nog centraal:
Les 16: Ik ontdek wat zelfvertrouwen is en weet hoe mijn zelfbeeld invloed heeft op
mijn gedrag.
Les 17: Ik onderzoek hoe ik passend kan reageren als ik emoties zie bij een ander.
Les 18: Ik weet wat mijn aandeel is in een conflict of vervelende situatie.
Les 19: Ik kan samen met anderen bedenken hoe je iets oplost en een compromis
kunt sluiten.
Les 20: Ik ontdek waarin ik het afgelopen schoolseizoen gegroeid ben.
Ook vindt u in de bijlage de koelkastposter om de lessen thuis te bespreken.

Insmeerbeleid
Het lijkt al wel zomer, de zon schijnt al goed,
daarom is het belangrijk dat de kinderen goed
beschermd worden tegen de zon. Zorg ervoor
dat uw kind ingesmeerd naar school komt,
zowel in de ochtend als in de middag!
Voor kinderen die overblijven
Voordat de kinderen van de onderbouw naar
buiten gaan, worden ze door de overblijfkrachten ingesmeerd.
Vanaf groep 5 smeren de kinderen zichzelf in
of kiezen voor ‘smeermaatjes’. De
‘smeermaatjes’ helpen elkaar herinneren dat
ze zich moeten insmeren met zonnebrandcrème.
Vergeet niet uw kind zonnebrandcrème mee te geven.
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