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november 2022 

Nieuwsbrief 

Een nieuwsbrief vol ‘Achterberg nieuws’ 

Beste ouders/verzorgers, 
 

Hierbij ontvangt u de nieuws-

brief voor de maand novem-

ber. Ook deze keer praten we 

u graag bij met het laatste 

nieuws vanuit IKC Achterberg. 

 

De herfstvakantie zit er weer op 

en deze week zijn we prettig ge-

start met de volgende fase van het schooljaar 2022-2023. De gezellige maanden 

staan voor de deur, dus in de klassen was de ‘herfst’ goed zichtbaar. Onze ver-

keerswerkgroep ging voortvarend aan de slag met het FLUOR-feest om de leer-

lingen bewust te maken van de donkere dagen en hun zichtbaarheid. De voorbe-

reidingen voor Sinterklaas zijn in volle gang. Dat belooft wat! 

 

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

Op IKC Achterberg hebben wij ons ‘Green Team’! Een klusteam dat bestaat uit een 

enthousiaste groep stoere vaders en sterke moeders van onze leerlingen. Samen 

gaan zij aan de slag met het tuinonderhoud, het schoonhouden van het school-

plein en het ondersteunen van de conciërges bij grote klussen. Want samen is het 

gezelliger en vele handen maken licht werk. Op een aantal zaterdagochtenden 

gedurende het schooljaar steken deze ouders/verzorgers hun handen uit de mou-

wen. Waarvoor onze grote dank! 

Op zaterdagochtend 5 november is 

het de eerste keer van dit schooljaar 

dat het Green Team samen aan de 

slag gaat. Heeft u tijd en zin om het 

team te ondersteunen? Loop een 

keer bij Gerrie of Petra, onze conciër-

ges, binnen. Of stuur een e-mail naar 

info@bs-achterberg.nl. U bent van 

harte welkom! 

 

Ons ‘Green Team’ gaat weer van start! 
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Om de jeugd enthousiast te maken voor de 
techniek wordt er ‘De Dag van de Techniek 
Gilze’ georganiseerd. Een dag voor iedereen 
die meer wil weten of misschien wel wil leren 
of werken in de techniek.  Met een open be-
drijven route langs verschillende technische 
bedrijven en een inspiratieplein bij Willemse 
Staalconstructies aan de Vijfhuizenbaan, waar 
diverse bedrijven en scholen zich zullen pre-
senteren. Er zal van alles te beleven, te doen 
en te zien zijn. 

Alle details van het programma worden ge-
deeld op de website 

www.dagvandetechniekgilze.nl en via diverse social media. Ook zal er op een later 
moment een routekaart komen, zodat u kunt zien wie er op welke plek te vinden is.  

Wanneer: Zaterdag 14 januari 2023 
Tijd: 09.00 tot 13.00 uur 
Voor wie: Leerlingen tussen de 8 en 16 jaar 
Waar: Gilze 

Aanmelden vooraf is niet nodig en de toegang is gratis 

2e editie ‘Dag van de Techniek Gilze’ 
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Met veel plezier stellen we onze nieuwe administratieve collega Linda aan u voor. 

Mijn naam is Linda Kleijwegt en ik woon samen 

met mijn man en dochter van 5 jaar in het prach-

tige ’s Gravenmoer. Ik hou van koken, lezen, 

mountainbiken, skiën en mijn grootste passie is 

reizen. Ik ben altijd in het bedrijfsleven werkzaam 

geweest en heb nu de stap naar het onderwijs 

gemaakt.  

Sinds 10 oktober ben ik begonnen als administra-

tief medewerker op IKC Achterberg. Mijn werkda-

gen zijn maandag en dinsdag de hele dag en 

woensdag in de ochtend. Voor al uw administra-

tieve vragen staat mijn deur, mailbox en Parro voor u open.  

Mijn mailadres is lindakleijwegt@stichtinginitia.nl. 

Even voorstellen: Administratieve collega 

http://www.dagvandetechniekgilze.nl
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Over een aantal weken is het weer 
kerstvakantie. Heb jij zin in twee 
leuke dagen? Dan zijn ze er weer: 
De Winterspelen!  
 
De Winterspelen zullen plaatsvin-
den op woensdag 28 december en 
donderdag 29 december 2022. De 
Winterspelen beginnen op woens-
dag 28 december om 12.30u. 
 
Alle kinderen uit de gemeente Dongen van groep 3 tot en met de brugklas kunnen 
zich opgeven. Er zal dit jaar één gezamenlijk thema zijn, maar dit blijft nog even ge-
heim. Eén ding is zeker: dit winterfestijn wil je niet missen! 

 
Je kunt jezelf digitaal aanmelden via de website: 
www.dongensejeugdraad.nl.  
 
Jouw ouder(s)/verzorger(s) willen je hier vast bij hel-
pen! Het inschrijfgeld bedraagt €4,50 en de online 
inschrijftermijn loopt tot en met zondag 13 november. 
Voordat de kerstvakantie begint, is alle informatie 
over de Winterspelen te vinden op de website en soci-
al media. Mocht je nog vragen hebben, stel ze dan 
gerust via info@dongensejeugdraad.nl. 

De werkgroep communicatie/
ouderbetrokkenheid is achter 
de schermen druk bezig met de 
ontwikkeling van een nieuwe 
website voor IKC Achterberg.  
 
Voor de herfstvakantie hebben 
we u laten weten dat een foto-
graaf onze school zou gaan 
bezoeken voor het maken van 
foto’s voor op deze nieuwe 
website.  
 

Afgelopen week ontvingen wij de gemaakte foto’s. En wat zijn ze prachtig!  

De WinterspHalloelen: IJskoud de leukste! 
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Fotograaf bezocht onze school 

De Winterspelen: IJskoud de leukste! 

http://www.dongensejeugdraad.nl
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De leerlingen van onze school kunnen 
veilig oversteken bij de Mgr. Nolenslaan 
en de St. Josephstraat door de inzet van 
brigadiers. Fijn dat er ouders/verzorgers 
zijn die dit elke week weer doen. Toch 
zijn we nog op zoek naar vrijwilligers die 
één keer per week ongeveer 20 minuten 
willen helpen om onze leerlingen veilig 
over te laten steken. 

We zoeken voor de volgende dagen nog 
brigadiers:  

• Dinsdag 12.00 uur  

• Dinsdag 15.30 uur 

• Woensdag 12.00 uur 

• Donderdag 08.15 uur  

• Donderdag 13.00 uur  

 
Wilt u meer informatie of wilt zich aanmelden dan kunt u contact opnemen met Linda 
via lindakleijwegt@stichtinginitia.nl. 

Op donderdagochtend 10 november van 9.00 tot 12.00u brengt onderwijswethouder 
Denise Kunst van de gemeente Dongen een bezoek aan onze school. Ze heeft de ko-
mende tijd ruimte in haar agenda gepland om alle basisscholen in de gemeente Don-
gen te bezoeken.  

 
Ze maakt tijdens haar bezoek aan onze school kennis met de 
schoolleiding en kijkt een dagdeel mee in verschillende klas-
sen tijdens allerlei activiteiten. Zo zal ze in groep 1/2 mee-
doen aan een kringactiviteit, gaat ze leren lezen in groep 3 en 
rekenen in groep 4. In de bovenbouw zal ze aansluiten bij 
activiteiten in groep 8 en vertelt ze aan de leerlingen van 
groep 6 alles over haar werk als wethouder. 
 
Tot slot zal wethouder Kunst ook kort aansluiten bij de eerste 
vergadering van de leerlingenraad. Deze staat eveneens ge-
pland op donderdag 10 november in de ochtend. 
 

 

Brigadiers gezocht! 
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Wethouder Denise Kunst op bezoek 
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Wilt u school overstijgend meedenken en betrokken zijn bij de beslissingen en veran-

deringen binnen de Stichting? Dan is de GMR echt iets voor u!   

Nu denkt u vast: Wat houdt dat eigenlijk in, een Gemeenschappelijke Medezeggen-

schapsraad (GMR)?  

De GMR functioneert op het niveau van het 

bestuur van Initia, dus school overstijgend en 

bestaat uit een personeels- en een oudergele-

ding. Leden hoeven geen lid te zijn van de MR 

van hun school, want de GMR behandelt uitslui-

tend aangelegenheden die van gemeenschappe-

lijk belang zijn voor alle aangesloten scholen. U 

kunt hierbij denken aan punten als het meerja-

renbeleidsplan, de begroting van de hele stich-

ting, p&o zaken, samenwerking met de kinder-

opvang, onderwijskwaliteit. De GMR komt 6 á 7 

keer per jaar bij elkaar en er wordt advies of 

instemming gevraagd door het bestuur. De ver-

gaderingen zijn ’s avonds (van 20.00 uur tot 22.00 uur) op basisschool de Vlinder-

boom.  

Omdat beslissingen die genomen worden binnen de GMR ook invloed kunnen heb-

ben op de school van uw kind zoeken wij per direct een ouder voor de oudergeleding 

van Achterberg voor de GMR. Op dit moment zijn er 4 enthousiaste ouders en 5 en-

thousiaste leerkrachten die met ons meedenken. Omdat we streven naar 10 leden, 

zodat de belangrijke keuzes die gemaakt worden vanuit een brede vertegenwoordi-

ging worden genomen, doen wij een beroep op u!  

Wilt u meer weten over het lidmaatschap van de GMR of vrijblijvend een vergadering 

bijwonen? Stuur dan een mailtje aan Marion Delissen (personeelsgeleding GMR): 

mariondelissen@bs-achterberg.nl. Er wordt dan z.s.m. contact met u opgenomen.  

Vanaf komende maandag, 7 november, start op televisie het Sinterklaasjournaal 

weer. Vanaf dat moment zal ook onze school starten met de voorbereidingen voor de 

komst van de goedheilig man. Vandaag hebben de leerlingen van groep 5 t/m 8 al 

lootjes getrokken voor de surprises. Deze surprises worden op donderdag 1 decem-

ber op school terug verwacht voor de grote tentoonstelling. Op vrijdag 2 december 

vieren we op school het grote feest van Sinterklaas. Via Parro wordt u op de  

hoogte gehouden. 

Reminder: Wij zoeken u voor de GMR! 
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“Hij komt, hij komt...” 


