Nieuwsbrief
juli 2022

Even bijpraten...
Geachte ouder(s), verzorger(s),
Partir, c’est mourir un peu….
Het schooljaar is ten einde en mijn tijd op Achterberg zit erop.Ik kijk terug op een
intens maar plezierig jaar waarbij ik heb genoten van de samenwerking met de
leerlingen, de collega’s en met u.
Trots ben ik op het team hoe zij met elkaar en met de kinderen als één groep
vorm hebben gegeven aan het afscheid van Yfke. Trots ben ik op de flexibiliteit
van de collega’s tijdens de coronaperikelen en voor het opvangen van afwezige
collega’s. Trots ben ik dat, ondanks al het bovenstaande, ook de schoolontwikkeling is doorgegaan.
Uiteraard ben ik ook trots op al onze leerlingen die ons iedere dag weer laten zien
wat een prachtig vak we hebben. Tevens wil ik de leerlingenraad bedanken voor
de fijne gesprekken. Ik heb veel van jullie geleerd.
Inmiddels is de nieuwe directeur benoemd en hebben we uitgebreid de tijd
genomen voor de overdracht. Ik wens Michel Pruijmboom veel succes en plezier
toe op Achterberg. Je gaat werken op een fijne school met veel potentie!
Ik dank iedereen voor de steun en het vertrouwen en wens u een fijne zomer toe.
Warme groet,
Diane Butter
Directeur a.i.

Voor uw agenda
•

22 juli

•
•

22 juli
5 september

vanaf 11.00 uur afsluiting schooljaar op het
schoolplein
start zomervakantie
eerste schooldag
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Meneer Peter met Pensioen
Beste ouders/verzorgers,
Na 42 jaar werkzaam te zijn geweest in het onderwijs, is nu de tijd gekomen om
hiervan afscheid te nemen.
Begonnen in 1980 en vanaf 1982 tot heden, werkzaam geweest in Dongen. Eérst twee
jaar op de Heilig Hart school, vervolgens 18 jaar op de Noorderpoort en nu 20 jaar op
IKC Achterberg.

Met een gemiddelde groepsgrootte van +/- 25 kinderen, zou dat betekenen dat ik aan
ongeveer 1000 Dongense kinderen les heb mogen geven! Ik kom nu ook regelmatig
tegen dat ik kinderen in de klas heb, waarvan de ouders als kind óók bij mij in de klas
hebben gezeten :)
Ik heb het altijd met superveel plezier gedaan, en houd er dan ook een heel arsenaal
aan warme herinneringen aan over.
Ik wens jullie en jullie kinderen van hieruit dan ook veel goeds, een hele fijne
zomervakantie en een flitsende start van het nieuwe schooljaar in september!
Wellicht komen we elkaar hier of daar nog wel tegen!

Met vriendelijke groet,
Peter Spapens
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Afscheid groep 8
Filmpremière
Gisteravond was het dan eindelijk
zover. Om half zes kwamen de filmsterren van groep 8 aan op school,
opgewacht door ouders, broertjes,
zusjes, opa’s & oma’s en leerkrachten.
Iedereen zag er geweldig uit en kwam
op een geweldige manier aan op
school. Na het diner kwam ook de
familie naar school en toen konden we
eindelijk de film gaan bewonderen. En
wauw wat is hij mooi geworden!
Groep 8, jullie zijn echte filmsterren!
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Afscheid groep 8
Afscheidscadeau
De kinderen van groep 8 hebben voor de
school een prachtig afscheidscadeau
geregeld. Een cadeau waar onze leerlingen
nog jarenlang plezier van kunnen hebben.
De papa van Guy heeft deze prachtige
bank voor ons schoolplein gemaakt. Alle
namen van de groep 8 staan erop, zodat wij ze natuurlijk nooit zullen vergeten.
Groep 8 en ouders, super bedankt!

Uitgooien
Vandaag is dan echt zover, groep 8 is vanochtend op een ludieke manier de school
uitgegooid. Geniet van jullie zomervakantie en wij wensen jullie heel veel succes en
plezier op de jullie nieuwe school!
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Terugblik Modderdag
Op woensdag 29 juni 2022 deden de
kinderen van groep 1-2 mee aan de
Nationale Modderdag: dé dag waarop
kinderen alles ontdekten over modder.
Bijvoorbeeld hoe je ermee kunt spelen
en wat de aarde betekent voor ons
dagelijks leven.

Tijdens de Modderdag hebben de kinderen modder ervaren met bijna al hun
zintuigen: voelen, ruiken, horen en zien.

Ze zijn, zowel binnen als buiten, aan de
slag gegaan met verschillende activiteiten, zoals: wat is modder, modder maken, tekenen met modder, een versje /
liedje over modder geleerd, voorlezen
en natuurlijk spelen met modder.
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Gymlessen 2022-2023
Hieronder vindt u het voorlopige rooster voor de gymlessen in het nieuwe schooljaar.
Mochten er in de vakantie nog wijzigingen plaatsvinden, dan ontvangt u deze informatie van de leerkracht van uw kind. De gymlessen vinden in de ochtend plaats.
Dag

Groep

Groep

Groep

Groep

1-2a

1-2b

1-2c

4

3a - 3b

6-7

6

7

Woensdag

6

7

8a

8b

Donderdag

6-7

3a

3b

5

Vrijdag

8a

8b

5

4

Maandag
Dinsdag

Brigadierpost Mgr. Nolenslaan
Na de laatste oproep hebben we een aantal nieuwe ouders mogen verwelkomen,
super fijn! Helaas zijn er voor komend jaar niet voldoende ouders om het rooster
sluitend te maken. Dit houdt in dat er op verschillende tijden geen brigadiers aan de
Mgr. Nolenslaan zullen staan.
Op de volgende tijden staan geen brigadiers:
Maandag

13.00 uur

Dinsdag

12.00 uur

15.30 uur

8.15 uur

13.00 uur

Donderdag

Wanneer we voor dinsdag 15.30 uur en donderdag 8.15 uur nog voor beide tijden
één persoon kunnen krijgen, dan kunnen we het rooster voor de begin- en eindtijd
van school rond krijgen. Op beide tijden staat een ervaren brigadier die staat te poppelen op een maatje! Wie o wie kan ons komen helpen!
Wilt u zich opgeven als vrijwilliger, dan kunt u dit na de zomervakantie doen. Leontien
zal na de vakantie een nieuwe uitdaging aangaan buiten de stichting, dus zij is niet
langer de contactpersoon hiervoor. Na de zomervakantie maakt u kennis met
haar opvolger, tot die tijd kunt u zich aanmelden via info@bs-achterberg.nl.
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Vakanties & vrije dagen 2022-2023
Vakanties
Herfstvakantie

24 oktober 2022 t/m 28 oktober 2022

Kerstvakantie

26 december 2022 t/m 6 januari 2023

Voorjaarsvakantie

20 februari 2023 t/m 24 februari 2023

Meivakantie

24 april 2023 t/m 5 mei 2023

Vrije dagen
Vrijdag 21 oktober 2022

groep 5 t/m 8 ‘s middags vrij

Dinsdag 6 december 2022

studiedag - alle leerlingen vrij

Vrijdag 17 februari 2023

alle leerlingen vrij

Maandag 27 februari 2023

studiedag - alle leerlingen vrij

Vrijdag 30 juni 2023

studiedag - alle leerlingen vrij

Vrijdag 14 juli 2023

groep 5 t/m 8 ‘s middags vrij

Feestdagen
Vrijdag 7 april 2023

Goede vrijdag

Maandag 10 april 2023

2e Paasdag

Donderdag 18 en vrijdag 19 mei 2023

Hemelvaart

Maandag 29 mei 2023

2e Pinksterdag

Aangepaste lestijden
Vrijdag 2 december 2022

continurooster 8.30 tot 14.15 uur

7

Nieuwsbrief
juli 2022

Gevonden voorwerpen
Ook dit schooljaar zijn er weer veel gevonden
voorwerpen gevonden. A.s. vrijdag vanaf 11.00
uur zullen deze spullen op het schoolplein op een
tafel uitgestald zijn. Kijk of dat er iets van uw kind
tussen ligt. Na deze dag zullen we bruikbare spullen doneren aan een goed doel en andere spullen
zullen weggegooid worden.

Fijne vakantie en tot 5 september!
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