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De eerste schoolweek zit erop. De kinderen hebben hun plekje gevonden in de klas en de 

leerkrachten zijn vol enthousiasme aan het schooljaar begonnen. Deze week vinden de 

afstemmingsgesprekken plaats. Een mooie gelegenheid om elkaar beter te leren kennen. Vooral 

voor de kinderen in groep 5 een nieuwe start van het schooljaar, zij mogen voor het eerst mee 

naar het afstemmingsgesprek en spelen daarbij een belangrijke rol.  

 

 

 

 

Op onze hoofdlocatie gebruiken we de methode leefstijl voor de sociaal, emotionele 

ontwikkeling. In 5 opeen volgende thema’s werken we met de kinderen aan een fijn en veilig 

groepsklimaat op school. Het eerste thema waar we mee starten is:  

‘De groep; dat zijn wij!’ via Social schools wordt u door de leerkracht van uw kind(eren) op de 

hoogte gehouden van activiteiten rondom dit thema. Bij leefstijl zijn er schoolregels. Er zijn 5 

leefstijlregels (deze zijn in iedere groep terug te vinden). Vanaf deze week staat iedere week 1 

regel centraal. Hier besteden we als locatie extra aandacht aan.  

Deze week is de leefstijlregel: We komen op tijd en zijn rustig in school.  

 

 

 

VOORWOORD 

AGENDA 

Elke woensdag en vrijdag is het fruitdag! 
Woensdag 31 augustus afstemminggesprekken 
Dinsdag 6 september MR 19.30u 
Woensdag 7 september atelier 6/7/8 
Donderdag 8 september atelier 3/4/5 
Vrijdag 9 september  atelier ½ 
   Rondleiding nieuwe ouders 
Woensdag 14 september atelier 6/7/8 
Donderdag 15 september atelier 3/4/5 
Vrijdag 16 september atelier ½ 
Maandag 19 september mobiliteitsweek  
Woensdag 21 september mad science show 
Donderdag 22 september MR+ 19.30u 
Dinsdag 27 september open podium groepen A 4-8 
 (leerlingen van de hoofdlocatie) 
Woensdag 28 september grote wetenschapsdag 
   Open podium groep 1-2 
Donderdag 29 september  open podium groepen B 4-8 
                 (leerlingen van de hoofdlocatie) 
Vrijdag 30 september schoolschaaktoernooi 3/4/5 
   Rondleiding nieuwe ouders 
Woensdag 5 oktober dag van de leerkracht en 

studiedag: alle kinderen vrij!! 
Donderdag 6 oktober  start Kinderboekenweek 
Maandag 10 oktober  informatie avond VO groep 

6/7/8 
Dinsdag 11 oktober  Achtbaanflits 3 
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Grote 

wetenschapsdag 

28 september 

Schoolschaaktoernooi 

Groep 3/4/5 30 september 

LEEFSTIJL; LOCATIE AKKRUMERRAKLAAN 
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Vanaf dit schooljaar hebben we vanaf groep 5 t/m 8 maandelijks een werkinloop. U bent dan 

van harte uitgenodigd om samen met uw kind een opdracht te maken in de klas. Dit zou de 

weektaak, een spelletje of lezen kunnen zijn. We hebben ervoor gekozen de werkinloop op 

woensdag en vrijdag te plannen. Het zal altijd zijn van 8.20-8.45u. Hieronder ziet u een 

overzicht van de dagen t/m januari. In januari krijgt u een mail voor de dagen tot juli.  We 

zullen starten in oktober, omdat er afgelopen vrijdag een inloopochtend was. Wanneer 

een werkinloop valt onder gymtijd of een andere activiteit, zal de betreffende leerkracht 

u mailen voor een vervangende dag.  

 

vrijdag 7 oktober 8.20-8.45u 

woensdag 2 november 8.20-8.45u  

vrijdag 9 december 8.20-8.45u 

woensdag 11 januari 8.20-8.45u   

 

Natuurlijk bent u niet verplicht om de gehele tijd in de klas te blijven of elke keer te komen. 

Ook wanneer u meerdere kinderen heeft in deze groepen kunt u tussendoor switchen van 

klas.  

In de mail die u hierover heeft ontvangen stond woensdag 3 november, zoals u hierboven kunt 

zien moet dat woensdag 2 november zijn. We bedanken de oplettende ouders! 

 

 

 

Leonardo de Achtbaan 

We hebben een drukke startweek gehad op de Leonardo. Er was de ouderavond voor de 

ouders en het inloopuur in de groep. Het was natuurlijk ook enorm warm, dus konden er 

waterspelletjes worden gedaan. De foto’s staan op Social School. Via o.a. Vreedzame 

School wordt er gewerkt aan een veilig groepsklimaat. De samenstelling van de groepen 

is anders dan afgelopen jaar en soms ook een nieuwe leerkracht. Dat is weer wennen 

voor de kinderen en leerkrachten. Deze week zijn de afstemmingsgesprekken. Vanaf 

groep 5 mogen de kinderen mee op gesprek. Op woensdag 7 (groep 6 t/m8) en 

donderdag 8 september (groep 3,4,5)  gaan we naar de Achtbaan voor het atelier (zie 

jaarkalender). De leerkrachten zullen u hierover berichten via Social School.  

Deze week gaan we starten met IPC thema: Red de wereld! Regenwouden! 

De opbouw van de stof/leerdoelen zal zichtbaar zijn in de groep op de grote prikborden. 

We hebben er erg veel zin en zijn benieuwd hoe de kinderen het gaan beleven. 

Tijdens de ouderavond heeft de klankbordgroep informatie gegeven over de enquête van 

eind vorig schooljaar. Daarnaast hebben zij een oproep gedaan voor nieuwe leden, het 

liefste uit elke groep ouders. Wij vinden het heel waardevol dat ouders op deze wijze 

betrokken zijn en verheugen ons op de samenwerking. 

 

 

Op donderdag 22 september houden we een extra informatiemoment voor de nieuwe 

ouders.  

Het doel hiervan is om vragen te beantwoorden, uitwisselen van informatie en de 

ervaring tijdens de eerste weken van kinderen en ouders te delen. 

We starten om 8.45-10.00. Het informatiemoment is enkel met de coördinator van de 

Leonardo doordat de leerkrachten voor de groep staan.   

Mochten de andere ouders vragen hebben of behoefte aan een gesprek bent u van harte 

welkom om een afspraak te maken. 

 

WERKINLOOP GROEP 5 T/M 8 LOCATIE AKKRUMMERAKLAAN 

LEONARDO NIEUWS 
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Social School 

Social Schools Op Social school zetten wij wekelijks nieuws uit de groep, belangrijke data 

en eventueel huiswerk voor de leerlingen. Wanneer U geen toegang heeft tot de groep 

van uw kind dan kunt U zich opgeven via de website van de Achtbaan/ouderportaal. 

Onderstaand extra informatie over Social Schools. Wij werken met Social Schools Een 

online communicatieplatform voor het basisonderwijs. Het doel is om ouders meer inzicht 

te geven in wat er gebeurt in de klas, op een simpele, visueel aantrekkelijke en 

informerende wijze. We vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent en blijft van 

waaraan gewerkt wordt. Niet alle kinderen vertellen immers altijd waar ze mee bezig zijn 

op school. Zo kunt u uw kind(eren) beter ondersteunen in het leerproces, omdat u beter 

op de hoogte bent. Hoe werkt het? De leraar plaatst een bericht in de klas. Bijvoorbeeld 

over een sportdag, een excursie of informatie over de lesmethode waarmee gewerkt 

wordt. Als ouder kunt u deze informatie bekijken door in te loggen via de mobiele app of 

via de web-omgeving. U kunt agendapunten in uw app rechtstreeks toevoegen aan uw 

telefoonagenda. Zo ontvangt u op tijd herinneringen en vergeet u nooit evenementen. 

Afgesloten omgeving Social Schools is een veilig, afgesloten platform. Alleen ouders die 

toestemming hebben gekregen van de school, kunnen in de omgeving. Ouders hebben 

alleen toegang tot de groepen van hun kinderen. 

 

IPC 

 

Wat is het IPC?         Great Learning, Great Teaching, Great Fun. 

 

Het International Primary Curriculum is een integraal, thematisch en creatief curriculum 

voor kinderen van 4-12 jaar gericht op de creatieve en zaakvakken. Het is onderlegd met 

een duidelijk leerproces met specifieke leerdoelen voor elk vak en speelt tevens in op een 

steeds kleiner wordende wereld door doelen voor burgerschap te definiëren.  

 

Het IPC is samengesteld met het oog op zowel hoge verwachtingen op het gebied van 

leren te hebben als ook om leerkrachten te helpen de lessen zo boeiend, actief en zinvol 

mogelijk voor de kinderen te maken. Het IPC curriculum geeft ook een internationaal 

perspectief; het helpt de kinderen verbanden te leggen tussen het geleerde en hoe dit 

toegepast kan worden in eigen land en kijkt tevens naar het perspectief van mensen in 

andere landen of mensen met een andere blik op de wereld dan henzelf. Het IPC wordt 

dan ook op scholen in meer dan 80 landen gebruikt! 
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Museum jeugduniversiteit Inschrijven nog steeds mogelijk! 

Slot Zuylen doet dit jaar voor het eerst mee aan de MuseumJeugdUniversiteit en geeft dit najaar een 

serie colleges voor nieuwsgierige kinderen van 8 t/m 12 jaar over ridders, kastelen en gewoonten van 

vroeger. De colleges worden gegeven vanuit de vragen: Was barones Belle van Zuylen een 

opstandige puber? Eet een barones met een gouden lepeltje? Wat wisten de Slotbewoners over 

China? Experts vertellen kinderen er van alles over. 

Nieuwsgierig naar ridders, kastelen, opstandige meisjes en adellijke onderbroeken? Het is nog steeds 

om je in te schrijven voor 4 kasteelcollega's voor kinderen van 8 t/m 12 jaar in Slot Zuylen. 

Op 4 september, 9 oktober, 6 november en 11 december 2016. Kosten €20,- p.p. voor 4 colleges. 

Inschrijven kan via  www.museumjeugduniversiteit.nl. Zie ook www.slotzuylen.nl 

 

Schaakclub De Achtbaan 

Dit najaar kun je op De Achtbaan weer meedoen met schaaklessen. Wil je leren schaken of 
wil je oefenen tegen andere kinderen en nog beter worden, dan is dit de club voor jou. 
Kinderen uit groepen 3 tot en met 8 en van alle schaakniveaus zijn welkom. Dus ook als je 
de regels nog moet leren.  

 Kun je nog niet schaken? In 10 lessen leren we je alle regels van het schaakspel. Voor 
jonge kinderen uit groepen 3 en 4 hebben we speciale werkvormen die passen bij de leeftijd.  

 Heb je vorig schooljaar veel geleerd van de schaaklessen en vind je schaken heel erg leuk? Of win 
je gemakkelijk van je vader, moeder, opa of oma en wil je wel eens tegen echte schakers spelen? 
In 10 lessen leer je om echt vooruit te denken en je leert allerlei trucs, die je helpen om meer 
partijen te winnen. Na deze lessen weet jij veel meer van dit moeilijke en mooie spel! 

De lessen worden verzorgd door gediplomeerde schaaktrainers van SamenSchaken.  

Locatie: Basisschool De Achtbaan 
Tijd: op woensdag van 12.30 – 13.30 uur 
Start: 28 september 2016 
Kosten: 60 euro voor 10 schaaklessen. Dit is inclusief BTW en het lesmateriaal.  
Meer info: SamenSchaken.nl 

Aanmelden 

Stuur een mail naar contact@samenschaken.nl. Vermeld je naam, leeftijd, telefoonnummer (van je 
ouders) en of je meedoet aan de beginnersgroep of bij de (licht) gevorderden.  

De eerste les verdelen we de kinderen op basis van schaakniveau en leeftijd in minstens 2 
lesgroepen. Weet je niet hoe goed je bent? De eerste les bekijken we dan samen in welke lesgroep jij 
het beste past.   

 
 

INGEZONDEN MEDEDELINGEN 

http://www.museumjeugduniversiteit.nl/
http://www.slotzuylen.nl/
mailto:contact@samenschaken.nl

