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oktober 2022 

Nieuwsbrief 

Schooljaar 2022-2023: ‘De kop is eraf’  

Beste ouders/verzorgers, 
 

‘De kop is eraf’, zo luidt ‘de kop’ bovenaan. In deze nieuwsbrief praten we 

u graag bij met het laatste nieuws vanuit IKC Achterberg. 

 

We vinden het als school erg be-

langrijk om u telkens een kijkje in 

de keuken te geven via deze 

nieuwsbrief. De ouderapp Parro 

biedt ons de mogelijkheid om op 

een laagdrempelige manier con-

tact te onderhouden met onze 

ouders/verzorgers en u op de 

hoogte te houden van activiteiten 

op school. Foto’s zeggen hierin 

meer dan woorden is onze me-

ning. Ook kunt u de leerkracht van uw kind gemakkelijk bereiken via de chat en is 

er een actuele kalender te vinden. 

 

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

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. In novem-

ber vind je alle informatie op www.parochiedongen.nl.  

 

Noteer alvast de volgende data in je agenda:  

- November 2022: aanmelden voor de eerste heilige communie via de website. 

- Woensdag 21 december 2022: kerstinloop voor communicanten en hun gezin. 

- Zondag 21 mei 2023: communieviering in de Laurentiuskerk. 

 

Vragen? Mail naar communie@parochiedongen.nl 

 

Pastor Edith Hertog  

 

Eerste Heilige Communie 2023 
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Sinds kort ben ik, Diana Kappen, naast mijn werkzaamhe-

den binnen mijn eigen praktijk, op de scholen van stichting 

Initia werkzaam als specialist hoogbegaafdheid voor het 

Leerlab HB. Diverse leerlingen en collega’s heb ik al ont-

moet en mijn eerste indruk is heel positief.  

Ik wil kinderen laten groeien vanuit hun talent en met ple-

zier. Want wat je met plezier leert, dat vergeet je niet 

meer. Ruim 20 jaar al leer ik kinderen om beter en met 

meer plezier te leren. Door mijn ruime ervaring als peda-

goog in het onderwijs weet ik hoe je leerkrachten, docen-

ten maar ook leerlingen laat groeien in kennis, gedrag en 

vaardigheden en hoe je de impact maximaliseert door ouders en scholen optimaal te 

betrekken. Elk kind is anders. Mijn aanpak ook.  

Ook help ik scholen om (hoog)begaafde kinderen en tieners structureel beter te be-

geleiden. Daarnaast geef ik, als gespecialiseerd onderwijsadviseur voor (hoog)

begaafdheid, kinderen en tieners de juiste zorg en begeleiding om zich verder te ont-

plooien. 

Graag tot ziens. 

Diana Kappen van Leerlab HB 
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In de zomervakantie hebben wij afscheid genomen van 

onze administratieve collega Leontien. Zij heeft zich 

jarenlang met veel passie ingezet voor onze school en is 

inmiddels gestart met haar nieuwe uitdaging.  

Op de ontstane vacature kregen we ongelofelijk veel 

sollicitatiebrieven binnen. Na het voeren van sollicita-

tiegesprekken kwam Linda Kleijwegt als onze nieuwe 

administratieve collega uit de bus. We zijn blij dat zij 

ons team komt versterken. 

In een volgende nieuwsbrief stelt Linda zichzelf aan u 

voor. Vanaf komende maandag zal zij al starten. Haar 

werkdagen zijn maandag en dinsdag de hele dag en woensdag in de ochtend. U 

zult snel haar naam voorbij zien komen in onze communicatie. 

Nieuwe administratieve collega! 



 

3 

Meneer Luuk 
 
Mijn naam is Luuk Matthijssen. Ik ben 21 jaar en ik 
kom uit Tilburg, maar ik woon in het prachtige 
Oosterhout, vlakbij dus. In diezelfde stad als waar 
ik geboren ben, studeer ik aan Fontys Hogeschool 
voor Kind en Educatie de Pabo. Ik zit daar nu voor 
mijn tweede jaar en doe dit met liefde en plezier.  
Ik loop momenteel stage in groep 4, de klas van 
Juf Natasja en Juf Anita. Twee topleerkrachten 
waar ik enorm veel van ga kunnen leren. Ik heb 
enorm veel zin om de komende tijd veel te leren 
op IKC Achterberg en kijk er heel erg naar uit om 
er een mooie tijd van te maken!  

 
Meneer Peter 

 
Mijn naam is Peter Crijns en ik ben eerstejaars stu-
dent Academische PABO aan Fontys Hogeschool en 
Tilburg University. Mijn passies zijn psychologie, 
muziek en taalkunde. Dit zijn niet de enige redenen 
waarom ik geïnteresseerd ben in lesgeven en de 
ontwikkeling van het kind. Ik wil namelijk graag va-
der worden, wat voor mij een van de belangrijkste 
doelen van het leven is. Bij ouderschap hoort kin-
deren dingen leren en nadat ik begon met bijlesge-

ven, had ik een soort ‘eureka’-moment; ik wil leraar worden. Ik kijk er naar uit om 
hier op Achterberg veel mooie ontwikkelmomenten te mogen doormaken.  
 
Juf Nienke 
 
Ik ben Nienke Oerlemans en ik ben 19 jaar. Ik ben dit 
jaar gestart op de Pabo. Ik heb vorig jaar de opleiding 
onderwijsassistent afgerond. Dit jaar loop ik stage in 
groep 3a bij  juffrouw Francoise en Juf Ellen. Buiten 
school vind ik het heel leuk om te voetballen en om 
gezellig met vrienden en vriendinnen af te spreken.  
Daarnaast ben ik leiding bij scouting Sint Jozef in Don-
gen. Hier doen we allemaal leuke spelletjes met de 
kinderen. 

Voorstellen PABO-studenten 
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Juf Anouk 
 
Ik ben Anouk Boogaarts en ben dit jaar gestart op de 
opleiding tot leerkracht basisonderwijs. Ik ben 18 jaar 
oud. Ik loop stage in groep 1/2c bij juffrouw Helma en 
juffrouw Ellen. Ik heb voor de Pabo gekozen, omdat ik 
het heel leuk vind om kinderen wat te leren. Ik ben 
met deze opleiding begonnen door mijn moeder. Mijn 
moeder is ook leerkracht basisonderwijs. Ze staat voor 
groep 7. Als ik de laatste schoolweken al vrij was van 
school mocht ik helpen bij mijn moeder in de klas. Dit 
vond ik zo leuk, dat we begonnen te praten over welke 
opleiding bij mij zou passen. Na lang nadenken ben ik 
tot de conclusie gekomen dat ik de opleiding tot leer-
kracht basisonderwijs wilde volgen.  
 
Diep van binnen wist ik al dat ik dit wilde doen, maar door te helpen in de klas wist ik 
het zeker. Ik heb zelf ADHD en als kind kreeg ik niet de juiste hulp van school. Hier wil 
ik graag verandering in brengen als ik later zelf voor de klas sta. Ik wil de juiste hulp 
kunnen bieden aan de kinderen. In mijn vrije tijd sport ik graag, maar door een enkel-
blessure is dit op dit moment niet mogelijk voor mij. Als ik nu tijd vrij heb, wandel ik 
graag met mijn familie of ga ik graag leuke dingen doen met vriendinnen. 

Op woensdag 5 oktober was het de dag van de leraar. Een dag die wij niet zomaar 
voorbij wilden laten gaan. Het is een speciale dag om waardering voor leraren te to-
nen. De dag wordt gevierd in ruim 90 landen wereldwijd.  

 
De datum is sinds 1962 verschillende keren veran-
derd, waardoor de dag in verschillende landen op 
verschillende data gevierd wordt. In onder ande-
re België, Duitsland, Nederland en het Verenigd 
Koninkrijk valt de dag op 5 oktober. 
 
In de ochtend werden verschillende juffen en 
meesters verrast met een leuke (en lekkere) trakta-
tie vanuit de leerlingen. Ook werd er een grote 
taart bezorgd vanuit stichting Initia voor alle team-
leden. Hier werd flink van genoten! 
 
 

Voorstellen PABO-studenten 
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Terugblik ‘Dag van de Leraar’ 
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Nadat de leerlingen vertrokken waren, werd er in de mid-
dag korte tijd serieus vergaderd, om daarna ruimte te 
maken voor ontspanning. We speelden met het team 
‘Ranking The Teachers’. ‘Ranking The Teachers’ is een 
variant op het televisieprogramma ‘Ranking The Stars’ 
waarin bekende Nederlanders elkaar ranken op basis van 
stellingen. Tijdens onze ‘Ranking The Teacher’ leerden we 
elkaar op hilarische wijze nog beter kennen aan de hand 
van stellingen. Vooraf hadden alle leerkrachten hiervoor 
een formulier ingevuld. Juf Milou (de Mol) en Meneer 
Michel (de Leeuw) presenteerden deze bijzondere editie 
van ‘Ranking The Teachers’. Uiteindelijk gingen Juf Gerrie 
en Juf Petra er, dik verdiend, met de ‘award’ vandoor. Van harte gefeliciteerd! 

 
In de tweede helft van de 
middag verzamelden alle leer-
krachten van de vijf scholen 
van stichting Initia zich in De 
Cammeleur voor de ‘Grote 
Initia Pub Quiz’. De verschil-
lende teams gingen met el-
kaar de strijd aan voor de 
meeste punten. Alleen de 
teamnamen bezorgden de 
aanwezigen al een glimlach. In 
verschillende rondes ging het 
er fanatiek aan toe. 
 

Na afloop was er alle ruimte om elkaar te ontmoeten in het grand café. We kijken 
terug op een fijne en gezellige dag met elkaar. 
 
 

Terugblik ‘Dag van de Leraar’ 
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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 overstij-

gend en bestaat uit een personeels- en een oudergeleding. Leden hoeven geen lid te 

zijn van de MR van hun school, want de GMR behandelt uitsluitend aangelegenheden 

die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle aangesloten scholen. U kunt hierbij 

denken aan punten als het meerjarenbeleidsplan, de begroting van de hele stichting, 

p&o zaken, samenwerking met de kinderopvang, onderwijskwaliteit. De GMR komt 6 

á 7 keer per jaar bij elkaar en er wordt advies of instemming gevraagd door het be-

stuur. De vergaderingen zijn ’s avonds (van 20.00 uur tot 22.00 uur) op basisschool de 

Vlinderboom.  

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 september 2022 zijn wij van Sport-BSO Flekss gestart in Dongen. Wij zijn ge-

huisvest aan de Sint Josephstraat 76 in Dongen samen met kinderopvang Toedeloe, 

waarbij wij als Sport-BSO Flekss ons focussen op kinderen van 4 t/m 12 jaar. Alle kin-

deren uit Dongen tussen de 4 en 12 jaar zijn welkom bij Sport-BSO Flekss.  

Dagelijks organiseren wij leuke sport- en spelactiviteiten voor iedereen die kiest voor 

Flekss. Naast deze activiteiten organiseren wij tijdens de studiedagen en vakanties 

leuke uitjes zoals: bowlen, speelparadijzen, lasergamen, bioscoop, etc.   

Heeft u kinderen die niet lang stil kunnen zitten en graag in beweging zijn na school-

tijd? Neem dan contact op. Er zijn 22 kinderplaatsen beschikbaar. 

Wij zoeken u voor de GMR! 
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Het schooljaar is weer goed begonnen en ook de Activiteiten Commissie (hierna AC) 

heeft de eerste vergadering achter de rug. We zijn dit jaar van start gegaan met een 

heel aantal nieuwe enthousiaste leden. Dat kan alleen maar goeds betekenen voor de 

organisatie van alle activiteiten komend schooljaar.  

Voor nu staan er al een paar 

zaken op onze agenda. Dit be-

treft de excursie naar de ijzer-

tijdboerderij, Sinterklaas en 

kerst. Een aantal leden van de 

AC zijn al druk bezig met de 

organisatie hiervan. Komend 

jaar wordt u op de hoogte ge-

houden van het reilen en zei-

len binnen de AC. Dat doen we 

middels deze nieuwsbrief.  

Zoals u weet kunnen wij de activiteiten alleen organiseren vanuit de inkomsten van 

de vrijwillige ouderbijdrage. Deze 

wordt jaarlijks in twee delen geïnd. 

Deze bedragen worden voor 100% ge-

bruikt voor de activiteiten van uw kin-

deren. Ook dit jaar hopen wij hierin 

weer op uw medewerking. Voor nu 

gaan wij ons concentreren op de eer-

ste leuke zaken die komen gaan. We 

houden u op de hoogte! 

 

Heeft u zelf input voor de maandelijkse nieuwsbrief van IKC Achterberg? Dan horen 

wij dat heel graag van u. Een mededeling? Een aankondiging van een actie of activi-

teit die wordt georganiseerd of een ander nieuwtje? Geef het door via info@bs-

achterberg.nl. 

Alvast bedankt. 

Kijk mee binnen de AC! 
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Ik ben Enisa Vekemans en ik ben leerplichtconsulent voor de 

gemeente Tilburg. Vanaf september 2022 ben ik de leer-

plichtconsulent voor alle basisscholen in Dongen en ’s Gra-

venmoer. Ik heb regelmatig contact met intern begeleiders 

en directie om de lijntjes kort te houden.  

Wat doet een leerplichtconsulent? 

 

De belangrijkste taak van de leerplichtconsulent is het voor-

komen van schoolverzuim en vroegtijdig schoolverlaten en 

het toezicht houden op het naleven van de leerplichtwet. Totdat een kind 12 jaar is, 

zijn ouders verantwoordelijk voor de schoolgang van het kind. 

Wanneer uw kind met regelmaat te laat komt of zonder afmelding niet op school ver-

schijnt, heeft school de wettelijke verplichting om dit te melden bij de afdeling leer-

plicht van de gemeente Tilburg. Hierna wordt een onderzoek opgestart en vindt een 

gesprek met ouders plaats wat kan leiden tot een officiële waarschuwing of het op-

maken van een proces-verbaal. Wanneer uw kind 12 jaar of ouder is kan uw kind ook 

verwezen worden naar Halt voor het uitvoeren van een leerstraf.  

Om het verzuim zoveel mogelijk terug te dringen willen we er graag zo vroeg mogelijk 

bij zijn. Om dit voor elkaar te krijgen maken wij gebruik van het preventief werken. 

Dit houdt in dat er preventieve gesprekken kunnen plaatsvinden op school en dat wij 

geregeld overleg hebben met het ondersteuningsteam. We hebben ook een advise-

rende rol voor de school maar ook voor de ouder(s)/verzorger.  

 

De school is meestal degene die contact opneemt met de leerplichtconsulent maar 

ouders, verzorgers, voogden en leerlingen zelf kunnen ook contact opnemen. Hoe 

sneller we benaderd worden hoe sneller we het probleem kunnen gaan aanpakken.  

Als er vragen zijn kunt u gerust contact met mij opnemen! 

T 06-31015880 

E enisa.vekemans@tilburg.nl  

Even voorstellen: Enisa Vekemans 
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