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september 2022 

Nieuwsbrief 

Het nieuwe schooljaar is begonnen! 

Beste ouders/verzorgers, 
 

Van harte welkom in het nieuwe schooljaar! 

 

Zoals u voor de zomervakantie heeft gelezen, ben ik gestart als directeur op IKC 

Achterberg. Voor de zomervakantie ben ik enkele dagen op school geweest voor 

een overdracht en om alvast kennis te maken met het team. Afgelopen maandag 

hebben we een gezamenlijke opening op het schoolplein gehad en is het school-

jaar gestart. In de afgelopen dagen heb ik mijzelf in alle klassen voorgesteld. Dit 

leverde gezellige gesprekken met de leerlingen op. 

 

Ik wil me via deze weg graag aan u voorstellen. Mijn naam is Michel Pruijmboom. 

Tijdens mijn werk als leerkracht was ik enkele jaren verbonden aan basisschool De 

Vlinderboom in Dongen. Het voelt voor mij daarom 

heel fijn om na al die jaren weer terug te keren bij 

Stichting Initia. Deze keer in de rol van directeur van 

IKC Achterberg. 

 

Ik kijk uit naar de kennismaking met u als ouder/

verzorger. Weet dat mijn deur altijd voor u open-

staat. Ik ben elke dag  aanwezig op school. 

Op een mooi schooljaar! 

We zijn verheugd dat het Leerlab HB op onze school weer van start gaat. Iedere 

dinsdagochtend en donderdag zijn leerlingen van Initia-scholen op IKC Achterberg 

aanwezig voor deze momenten. Gezien de groepsgrootte is ervoor gekozen om de 

groepen 3-4-5 gezamenlijk een programma aan te bieden en de groepen 6-7.  

 

Op 27 september om 17.30 uur staat er voor de ouders van leerlingen van het 

Leerlab HB een ouderavond gepland op IKC Achterberg om kennis te maken met 

de leerkrachten Diana en Lotte. Er zal uitleg gegeven worden over de werkwijze 

van het Leerlab HB. Daarnaast is er de gelegenheid om andere ouders te ontmoe-

ten. 

 

Leerlab HB gaat van start 
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Ieder schooljaar doorloopt een groep bepaalde fasen in het proces van groepsvor-

ming. De eerste weken van het schooljaar worden daarom ´De Gouden Weken´  

genoemd. Op dit moment zetten we een basis neer voor goede groepsvorming en 

een prettige sfeer in de klas. We leren elkaar goed kennen en maken afspraken met 

elkaar. Voor dit sociaal emotioneel leren gebruiken wij de 

methode Kwink en verschillende klassenbouwers. De eer-

ste lessen van Kwink staan in het teken van: de groep en 

ik, groepsafspraken, het ontdekken van verschillen en po-

sitief communiceren.  

Er is ook een poster die bij deze lessen aansluit. Deze pos-

ter is bedoeld om thuis bespreekbaar te maken wat de 

kinderen bij Kwink hebben geleerd. De poster vindt u te-

rug in de bijlage. 

KWINK - Gouden weken 
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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 inmid-

dels gestart met haar nieuwe uitdaging. Voor de zomervakantie werd er een nieuwe 

administratieve collega gevonden, maar deze persoon heeft helaas in de laatste week 

van de zomervakantie laten weten toch niet te kunnen starten. Dat betekent dat we 

op dit moment geen collega hebben voor de administratie. 

Gelukkig hebben we binnen Stichting Initia een aantal administratieve collega’s die 

ons, voor zolang het nodig is, uit de brand willen helpen. Marlies Snoeren, ook werk-

zaam op Sint Jan en Sint Agnes, neemt voorlopig de leerling administratie voor haar 

rekening. Crista Joosten van De Vlinderboom neemt de financiële administratie over. 

U kunt beide collega’s bereiken via ons algemene mailadres info@bs-achterberg.nl.  

Op dit moment staat een nieuwe vacature open 

voor een administratief medewerker op IKC Ach-

terberg. De vacature is te bekijken via 

www.stichtinginitia.nl/vacatures. Delen in uw 

eigen netwerk wordt zeer gewaardeerd. 

Duidelijkheid rondom administratieve collega 
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Wij houden op onze school weer luizencontroles in de klas. Dit gebeurt iedere maan-
dag na een vakantie. We willen u daarnaast vragen om zelf ook uw kind regelmatig op 
luizen en neten te controleren. En indien nodig te behandelen. Het is voor de ouders, 
die de luizencontrole uitvoeren, prettig als zij gemakkelijk door het haar kunnen gaan. 
Een vriendelijk verzoek om hier rekening mee te houden i.v.m. gel en/of vlechten.  

Hoofdluis 

Juf Sabine 

Mijn naam is Sabine de Bont. Ik ben 24 jaar oud en woon 
samen met mijn vriend Jasper in Dongen. Eind oktober krij-
gen we de sleutel van ons eerste 'echte' huis en hier hebben 
we allebei ontzettend veel zin in. Ik ben dit jaar te vinden in 
groep 8b van IKC Achterberg. Vorig schooljaar heb ik ge-
werkt op Sint Agnes in groep 7/8. Ik heb enorm veel zin in 
het komende schooljaar! In mijn vrije tijd vind ik het erg ge-
zellig om wat te gaan drinken met vriendinnen. Ook vind ik 
het fijn om een goed boek te lezen of om creatief bezig te 
zijn. Hopelijk hebben jullie er net zoveel zin in als ik!  

Juf Marlou 

Ik ben Marlou, 24 jaar oud en woonachtig in Dongen. Dit is 
mijn eerste jaar als leerkracht op IKC Achterberg. Hiervoor 
ben ik werkzaam geweest op een basisschool in Tilburg. Het 
is leuk om terug te zijn op de school waar ik als leerling ben 
gestart. Naast het lesgeven, voetbal ik en ga ik graag uit-
eten. De eerste week in groep 7 is mij goed bevallen en ik 
kijk uit naar de rest van het schooljaar. 
 

 

Voorstellen nieuwe teamleden 

 

Overblijven 

Het overblijven wordt dit schooljaar weder-

om door de TSO club verzorgd. U kunt uw 

kind aanmelden  via de website van de TSO 

club. 
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Meneer Rens 
 
Ik ben Rens en ben 20 jaar. Wellicht kent u mij nog 
van vorig jaar. Ik heb vorig jaar namelijk al de eer 
gehad om stage te lopen in de bovenbouw op IKC 
Achterberg. Vandaar dat ik ook erg blij ben dat ik dit 
jaar mag zeggen dat ik de onderwijsassistent voor de 
groepen 6-7-8 ben. Ik heb enorm veel zin om op-
nieuw aan de slag te gaan op deze school en wie 
weet komen we elkaar een keertje tegen! Ik ben aan-
wezig op maandag, donderdag en vrijdag. Ik zal stage 
gaan lopen op een andere school om me op meerde-

re gebieden te kunnen ontwikkelen. Op deze manier hoop ik mij nog een aantal jaar 
te kunnen ontwikkelen, zodat ik mijzelf straks écht  leerkracht mag noemen. 
 
Juf Magno 

Ik ben Magno Hofland, intern begeleider, leerlingbegelei-

ding SO3 & SO4 en onderzoeksmedewerker. IKC Achterberg 

is mijn stamschool, maar in de praktijk ben ik werkzaam op 

meerdere scholen binnen en buiten de stichting. Mijn taak is 

om samen met het kind te kijken naar de onderwijsbe-

hoeften die hij/zij nodig heeft om goed in zijn/haar vel te 

zitten en meer zelfvertrouwen te krijgen. Voorwaarden om 

zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen en te kunnen leren. Om de begelei-

ding op maat te kunnen geven, heb ik zeer regelmatig contact met de leerkracht en 

soms ook met de kwaliteitscoördinator. Ik ga observeren in de klas en haal het kind 

uit de klas om samen aan zijn/haar doelen te werken. Soms sluit ik aan tijdens een 

overleg met ouders, om de begeleidingsmomenten samen te bespreken en, indien 

nodig, nieuwe doelen op te stellen. De communicatie loopt via de groepsleerkracht

(en), maar om het kind zo goed mogelijk te kunnen begeleiden, is ook de inbreng van 

ouders van belang. We hebben samen één doel en dat is het welzijn van het kind. Dus 

schroom niet om contact op te 

nemen met de groepsleerkracht

(en) als uw kind met vragen 

o.i.d. thuiskomt. Het team van 

IKC Achterberg heeft me een 

fijn ‘thuisgevoel’ gegeven en ik 

kijk dan ook uit naar de samen-

werking.  

 
 

Voorstellen nieuwe teamleden 
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Juf Jill 
 
Mijn naam is Jill, 19 jaar en volg de opleiding onder-
wijsassistent in Tilburg. Momenteel zit ik in mijn laat-
ste jaar. Ik loop dit jaar stage bij Helmi en Rianne in 
groep 1/2a op maandag en dinsdag. Na de kerstva-
kantie ben ik er ook op woensdag tot het einde van 
dit schooljaar. Ik heb de eerste dagen al erg genoten 
en hoop er samen met de kinderen en de juffen een 
fantastisch schooljaar van te maken.  
 

 
Juf Ingrid 
 
Mijn naam is Ingrid Mertens en ik ga op Achterberg aan 
de slag als leerkracht-ondersteuner. Ik ben getrouwd 
met Ton en heb 3 kinderen van 25, 22 en 19 jaar. Ik hou 
van koken, lezen, en muziek maken, ik speel met veel 
plezier klarinet in een gezellig Dongens bandje. Ik ben 
lang in het bedrijfsleven werkzaam geweest, maar heb 
vorig jaar de stap gezet om weer in het onderwijs te 
gaan werken. Het contact met de kinderen trekt mij erg 
aan, ze zijn over het algemeen zo spontaan! Het werk is 
erg divers, geen enkel uur is 
hetzelfde en ik kom met veel 

energie weer thuis! Vorig jaar heb ik op een andere school 
een herintrederstraject gedaan, om zo weer feeling te 
krijgen met alle schoolse zaken. Daar heb ik veel geleerd 
en net als de kinderen leer ik iedere dag weer wat nieuws!  
 
Juf Petra 

Ik ben Petra. Sinds 2008 was ik werkzaam als conciërge op 

KBS Noorderpoort en nu mag ik samenwerken met Gerrie 

als conciërges op IKC Achterberg. Maandag, woensdag en 

vrijdag zijn mijn werkdagen. Velen kennen mij al van ge-

zicht met of zonder fotocamera. Ooit, heel lang geleden, 

ben ik als 6-jarige op deze school begonnen. Toen heette het nog St. Josephschool. Ik 

ben getrouwd met Richard en samen hebben wij twee zoons en schoondochters. Be-

halve werken, wat soms als een hobby voelt, vind ik het erg leuk om foto’s te maken, 

te sporten, taarten te bakken, dansen, feesten en creatief bezig te zijn.  

We gaan er samen een leuke, leerzame tijd van maken. 

Voorstellen nieuwe teamleden 
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Juf Arianne 

Ik ben Arianne en vanaf dit jaar werkzaam op IKC 

Achterberg. Superleuk, want mijn allereerste 

stage als Pabo-student was ook op Achterberg. 

Het cirkeltje is rond! Samen met juf Rianne ver-

zorg ik het onderwijs aan de kleuters van groep 

1/2b. Een geweldige nieuwe uitdaging, want de 

afgelopen 25 jaar heb ik fulltime gewerkt. Ik ben 

op maandag, dinsdag en woensdag in de groep 

en op donderdag ben ik op school voor andere 

taken. Wanneer ik niet op school ben besteed ik 

mijn tijd aan mijn vele hobby’s: bridgen, haken, 

lezen, kaarten schrijven (en versturen), scrap-

booken en mijn grootste hobby: mijn vriend en 

onze twee honden. Sinds vijf jaar wonen wij in 

Dongen en we genieten hier elke dag van.  

Juf Milou 

Ik ben Milou Hofland, kwaliteitscoördinator van IKC Achterberg en orthopedagoog 

binnen stichting Initia. Voor sommige ouders wellicht een bekend gezicht. Afgelopen 

jaren ben ik als intern begeleider betrokken geweest bij alle scholen van Initia. Dit 

jaar een vast gezicht op maandag tot en met donder-

dag. De scholen van stichting Initia zijn bezig met een 

ontwikkeling naar toekomstgericht onderwijs. Om die 

reden is de gehele ondersteuning binnen Initia beke-

ken, waaronder de inrichting van het Expertiseteam 

en de rol en taken van de Intern Begeleider (IB). We 

ambiëren om de landelijke ontwikkeling te volgen als 

het gaat om toekomst gericht onderwijs . Dit betekent 

onder andere dat er een verschuiving plaatsvindt in 

de rol van de IB-er. Waar de focus lange tijd lag op de 

zorg en begeleiding van leerlingen, verschuift deze 

naar de kwaliteit van het primaire proces van het on-

derwijs. Om het nieuwe denken naar toekomstgericht 

onderwijs te ondersteunen, spreken wij, binnen stichting Initia, niet meer van een 

Intern Begeleider (IB), maar van een Kwaliteitscoördinator (KC). 

De leerkrachten blijven voor ouders en leerlingen het eerste aanspreekpunt, mocht u 

contact op willen nemen dan is mijn e-mailadres: milouhofland@stichtinginitia.nl.  

Voorstellen nieuwe teamleden 
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Via deze weg willen wij ons graag aan u voorstellen. Wij zijn Linda Polko en Evi Schut. 

Wij zijn de schoolmaatschappelijk werkers op de school van uw kind(eren) en wij zijn 

werkzaam vanuit het Instituut voor Maatschappelijk Werk (IMW Regio Tilburg) bin-

nen de gemeente Dongen. U kunt bij ons terecht met vragen over de opvoeding en/

of ontwikkeling van uw kind. Maar ook als u zich zorgen maakt over hoe het met uw 

kind gaat op school en/of thuis. 

Hierbij kunt u denken aan: 

- U merkt dat uw kind moeilijk gedrag vertoont (bijvoorbeeld veel ruzie maken, schel-

den, of niet luisteren) 

- Uw kind pest of wordt gepest 

- Uw kind voelt zich niet begrepen, voelt zich eenzaam of is erg terug getrokken 

- Uw kind heeft last van (de gevolgen van) een echtscheiding of sterfgeval 

- U merkt dat uw kind moeite heeft met de omgang met andere kinderen 

Bovendien kunnen er zaken spelen die niet direct het kind aan gaan, maar het kind 

indirect wel raken. Denk hierbij aan relatieproblemen, problemen met huisvesting, 

echtscheiding, financiële vragen/problemen of inzetten van vervolg hulpverlening. 

Wij kunnen samen met u kijken welke hulp het meest passend is. Indien wenselijk, 

verwijzen wij  naar de juiste instantie en begeleiden wij u daarbij. Hulp van het 

schoolmaatschappelijk werk is gratis en vertrouwelijk. 

Wij nemen deel aan het (zorgteam / ondersteuningsteam) op uw school. U kunt te-

vens met ons in contact komen via de kwaliteitscoördinator van uw school. De leer-

kracht kan uw situatie en/of vraag ook met de kwaliteitscoördinator bespreken. 

Wij willen iedereen een heel fijn schooljaar wensen!  

Met vriendelijke groeten,  

Linda Polko (l.polko@imwregiotilburg.nl) en Evi Schut (e.schut@imwregiotilburg.nl) 

 

 

Schoolmaatschappelijk werk 
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