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december 2022 

Nieuwsbrief 

De gezellige decembermaand komt eraan! 

Beste ouders/verzorgers, 
 
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief voor de maand december. De maand december 

is traditiegetrouw een gezelli-

ge maand op school met vele 

activiteiten in het teken van 

Sinterklaas en kerstmis. De 

school wordt versierd en we 

kijken uit naar de donkere 

dagen waarin sfeer, gezellig-

heid en saamhorigheid cen-

traal staan. 

 

 

We zijn ontzettend blij dat we niet te maken hebben met maatregelen rondom 

het coronavirus op onze school, waardoor we vele ouders/verzorgers mogen ver-

welkomen tijdens allerlei activiteiten. Het voelt goed om te zien hoe onze leer-

lingen daarvan genieten. We hopen dat dit zo blijft en dat we ook na de decem-

bermaand leuke activiteiten kunnen blijven organiseren waarbij we u als ouder/

verzorger kunnen uitnodigen. 

 

Achter de schermen werken 

wij voortdurend aan het 

zetten van mooie stappen 

om ons onderwijs elke dag 

een beetje beter te maken. 

Hiervoor moeten keuzes 

worden gemaakt. De stip 

aan de horizon, ‘gewoon 

goed onderwijs’, is iets waar 

we ons sterk voor blijven 

maken. De komende maan-

den zullen we u in onze nieuwsbrieven zo goed mogelijk meenemen om deze 

stappen inzichtelijk te maken. 

 

We wensen u veel leesplezier met deze nieuwsbrief voor de maand december.  

 

Team IKC Achterberg 
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Sinterklaas 

De sint is weer in het land en daar genieten we volop van. De school is prachtig ver-

sierd en alle kinderen wachten vol spanning af wat de komende tijd gaat brengen. De 

AC heeft kunnen regelen dat de Sint samen met zijn Pieten weer een bezoek kan 

brengen aan IKC de Achterberg. Al is de Sint op dit moment nog druk bezig om ge-

noeg pieten te verzamelen en de zakken cadeautjes terug te halen naar Nederland. 

Als dat maar goed komt... 

Kerstviering 

Zoals u in Parro heeft kunnen lezen zal op woensdagavond 21 december van 17.30 

tot 18.30 u de kerstviering ge-

houden worden op school. Het is 

alweer twee jaar geleden maar 

namens de Activiteiten Commis-

sie willen wij u van harte uitnodi-

gen om tijdens de kerstviering 

van de kinderen te genieten van 

onze ouderwetse ‘’Kerst-Inn’’. Bij 

een warm en  gezellig vuurtje 

kunt u op het schoolplein onder 

het genot van kerstmuziek (tegen 

een klein bedrag) iets eten en 

drinken. Ook is er een enveloppenactie en kunnen de kinderen grabbelen in de grab-

belton.  

 

De opbrengst van deze avond komt geheel ten goede aan alle kinderen op IKC Achter-

berg. De AC zal dit bedrag gebruiken om nog meer leuke dingen te organiseren voor 

alle kinderen. Wij hopen dan ook dat u een gaatje in uw agenda vrij houdt en massaal 

aanwezig zult zijn op onze kerst-inn! 

 

Tijdens deze avond maken wij gebruik van munten, deze kunt u kopen op het school-

plein.  

De munten kosten €1,00 per stuk en zijn alleen te koop d.m.v. contante betaling. 

 

Namens de AC willen wij u alvast een hele fijne feestdagen wensen en een                

heel gezond en gezellig 2023!  

Tijd voor de Activiteitencommissie 
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Als kinderen starten op onze school geven ou-

ders/verzorgers altijd bepaalde bijzonderheden 

aan ons door, bijvoorbeeld als er sprake is van 

een allergie. 

Maar een kind kan ook in de loop der jaren een 

allergie ontwikkelen. Vaak wordt het dan verge-

ten om aan ons door te geven.  

Mocht uw zoon/dochter nu een allergie ontwik-

keld hebben en u heeft dit nog niet aan ons 

doorgeven, zou u dit dan alsnog willen doen? Of als u denkt dat er zaken zijn, wat 

voor ons als school belangrijk is om te weten over uw zoon/dochter, laat het ons dan 

ook weten.  

Wij zorgen er dan voor dat dit in het schooldossier komt van uw zoon/dochter, zodat 

de leerkracht altijd op de hoogte is. U kunt dit doorgeven aan                                   

lindakleijwegt@stichtinginitia.nl of aan de leerkracht van uw zoon/dochter. 

We hebben een Kiss en Ride strook gemaakt voor het afzetten en ophalen van uw 
kinderen. Op dit moment wordt er regelmatig geparkeerd op deze Kiss en Ride 
strook.  
 
Ook wordt er geparkeerd op de parkeerplaatsen die 
bedoeld zijn voor het personeel en wordt er achter 
elkaar bij het hek van kinderopvang de Tijgertjes 
geparkeerd. Er ontstaat hierdoor een grote chaos en 
tevens levensgevaarlijke situaties, omdat de kin-
deren tussen de auto’s lopen.  
 
Komt u alstublieft zo veel mogelijk lopend of op de 
fiets naar school. Als dit niet mogelijk is, dan kunt u 
parkeren aan de St. Josephstraat of gebruik maken 
van de Kiss en Ride strook alleen voor het afzetten of 
ophalen van uw kinderen, niet om te parkeren of om langere tijd stil te staan.  
 
Alvast hartelijk dank voor uw begrip en medewerking.  
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Parkeren school 

Allergieën 
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Op vrijdag 2 december hopen wij op school Sinterklaas 
te verwelkomen. U bent als ouder/verzorger van harte 
welkom, op de oprijlaan aan de voorkant van de school, 
om hierbij aanwezig te zijn. We willen u wel vragen om 
achter de kinderen plaats te nemen. We verwachten de 
Sint om ongeveer 8.45 uur. Op het schoolplein zullen we 
de Sint en zijn Pieten welkom heten en komen we hope-
lijk meer te weten over de mysteries uit het Sinterklaas-
journaal. Hierna gaan we met de kinderen naar binnen 
waar we gaan genieten van allerlei leuke activiteiten 
rondom Sinterklaas en zijn Pieten.  

De bovenbouw heeft deze dag een continurooster en is om 14.15 uur uit, de onder-
bouw is gewoon om 12.00 uur uit.  

Maandag 5 december is een gewone schooldag, dinsdag 6 september zijn alle kin-
deren vrij vanwege een studiedag van de teamleden. 

Op woensdag 7 december mogen de kinderen van de onderbouw een klein cadeautje 
meebrengen dat ze van Sinterklaas hebben gekregen.   

Tijdens de Kinderboekenweek organiseer-
de de Bruna de actie ’Sparen voor de 
Schoolbieb’.  

Ouders kochten tijdens de Kinderboeken-
week een kinderboek bij de Bruna-winkel 
en leverden het kassabonnetje in op 
school. De school verzamelde al deze kas-
sabonnen en leverde deze in bij de Bruna-
winkel. Voor het totale bedrag ontvangt de 
school een waardebon, waarvoor de school kinderboeken mag uitzoeken in de Bruna-
winkel!   

Een fantastische manier om de schoolbibliotheek uit te breiden met een verse aan-
was nieuwe kinderboeken.  
 
Onze school heeft maar liefst € 137,71 opgehaald! Wat een ontzettend succesvolle 
actie. We willen graag alle ouders bedanken voor het meedoen en het inleveren van 
de bonnetjes, waardoor we nu voor dit prachtige bedrag nieuwe boeken kunnen   
aanschaffen voor de schoolbibliotheek! 
 
 

Sinterklaasviering  
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In november heeft een leerling uit groep 3 in de buurt van school een e-sigaret ge-
vonden. Deze e-sigaret heeft ze ook gebruikt. In deze nieuwbrief willen we u als ou-
der/verzorger waarschuwen voor deze vrolijk ge-
kleurde “buisjes”. 
 
Wat is nu eigenlijk een e-sigaret en hoe schadelijk 
zijn ze? 
E-sigaretten zijn een alternatief voor roken en wor-
den ook wel vape-pennen genoemd.  Ze zouden 
vooral populair zijn bij jongeren omdat de damp 
vaak een zoete smaak heeft zoals fruitsmaken of 
vanille. In deze damp zitten allerlei bekende maar 
ook onbekende chemische stoffen. De belangrijk-
ste stof is nicotine. Nicotine is zeer verslavend. Het 
inademen bij gebruik kan leiden tot irritatie en 
schade aan de luchtwegen, hartkloppingen, de 
nieuwe longziekte EVALI en een verhoogde kans 
op kanker.  
 
Nicotine kan bij jonge kinderen de ontwikkeling van de hersenen verstoren. En hoe 
jonger een kind begint met het gebruik van nicotine, hoe sneller er een verslaving 
optreedt. In de basisschoolleeftijd zijn een paar trekjes al genoeg om een nicotinever-
slaving te ontwikkelen. Het is dus zeer onwenselijk en tevens verboden dat kinderen 
in het bezit zijn van een e-sigaret laat staan dat zij dit gaan gebruiken.  
Regels voor de e-sigaret | Roken | Rijksoverheid.nl  

Wilt u uw dochter of zoon (groep 4) mee laten doen met de eerste heilige communie 
op 21 mei 2023? Meld dit dan uiterlijk 30 november aan via de website van de paro-
chie: Aanmelden Eerste Communie - Parochie Dongen en Klein Dongen-Vaart  
 
Op 21 december start de voorbereiding van de eerste heilige communie.  
Aan tafel gaan bij Jezus, is willen leren van Jezus. 
Dat kan als je nu in groep 4 zit.  
 
Vragen? Mail naar communie@parochiedongen.nl 
Pastor Edith Hertog 

E-sigaret 
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Op maandag 14 november vonden de kinderen van de onderbouw een schitterende 
boot op het podium. We zijn samen de boot gaan bekijken en ontdekten al snel twee 
enveloppen afkomstig van de Sint. 

Voor alle kinderen was er een prachtige 
kleurplaat die op dinsdag in de schoen 
mocht.  

Woensdag was het even schrikken, de 
Rommelpiet was binnen geweest. 

 

Eerst snel, samen alles opruimen en daarbij 
vonden we een leuke traktatie voor elk kind. 

In de hoekenklas was een echte bakkerij ver-
schenen waar de kleuters heerlijke peperno-
ten, taai-taai poppetjes en speculaasjes konden 

bakken die door andere kinderen in de 
winkel werden verpakt en verkocht. 

Woensdag 23 november waren de 
creadagen voor de onderbouw. Met 
veel plezier is er die ochtend, mede 
door de vele hulpouders, heel hard ge-
werkt en ziet de school er prachtig uit 
met al die mooie knutselwerkjes.  

 

 

 

 

 

 

 

En tot slot werden er natuurlijk in elke kleutergroep 
ook echte pepernoten gebakken die heerlijk roken en 
verrukkelijk smaakten. 

Onderbouwactiviteiten Sinterklaas 
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