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Formatie: De formatie is afgelopen donderdag besproken in de MR. We bespreken met 

de MR hoe de beschikbare uren verdeeld worden over de groepen en taken in de 

school. U kunt eind volgende week een brief verwachten waarin de formatie is 

opgenomen. Tevens wordt er aan de desbetreffende ouders de indeling van de nieuwe 

groepen 3 bekend gemaakt.  

Avondvierdaagse: in de bijlage leest u nogmaals de brief die in februari naar u 

verstuurd is over de nieuwe wijze van organiseren van de avondvierdaagse. Daarin 

kunt u lezen waarom we kiezen voor deze vorm en hoe dit eruit komt te zien. 

Afgelopen week heeft u de indeling van de groepjes ontvangen. Mocht u vragen 

hierover hebben dan kunt u zich wenden tot de organisatie. 

TE KOOP: KLEUTERMEUBILAIR 

Bij de start van het nieuwe schooljaar worden onze kleutergroepen voorzien van 

nieuw meubilair. Dat betekent dat onze oude meubilair weggaat. Heeft u thuis altijd al 

een gezellig knutsel- en speelhoekje willen hebben, dan kan dat nu! 

Vindt U het leuk om thuis een leerling setje te hebben: een kleuterstoel en een 

kleutertafel? Dan kunt u dit aangeven bij de kleuterleerkracht. Op de laatste 

schooldag kunt u voor 5,- een stoel en/ of een tafeltje kopen. Wilt u een grote 

groepstafel kopen? Dan kan dit ook! Deze kosten €25,-  

ALGEMEEN 

AGENDA 

 

Iedere woensdag en vrijdag: FRUITDAG 
 
Zondag 17 juni  Vaderdag 

Dinsdag 19 juni  avondvierdaagse 

Woensdag 20 juni avondvierdaagse 

Donderdag 21 juni  avondvierdaagse 

Vrijdag 22 juni  avondvierdaagse 

Maandag 25 juni  start rapportgesprekken 

Dinsdag 26 juni studiedag kinderen vrij  

Vrijdag 29 juni rapport groep 1-8 

Achtbaanfestival 

Woensdag 4 juli Juffen en meester-dag. 

Dinsdag 10 juli  Musical groepen 8 

Vrijdag 13 juli  12.00u alle kinderen vrij en 

start van de zomervakantie 

Zomervakantie  

maandag 16 juli t/m  vrijdag 24 augustus 
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We ervaren dat bij sommige gezinnen/ ouders de link vanuit het schoolloket niet 
werkt of niet aan komt. Heeft u de ouderbijdrage nog niet betaald? Dan kunt u het 

overmaken naar : NL14ABNA041.46.97.715 t.a.v. ksu ouderraad o.v.v. de naam/ 
namen van uw kind(eren)  
 

 

Mededeling 1: 

Na 7 jaar met veel plezier te hebben lesgegeven op deze school, heb ik de keuze 
gemaakt om een overstap te maken naar een andere school van de stichting. Dat was 
best een moeilijke beslissing, want ik heb me de afgelopen jaren enorm vertrouwd 

gevoeld met de school en de mensen. Afscheid nemen is dan toch best een drempel. 
Desondanks heeft het me er niet van weerhouden om een nieuwe uitdaging op te 

zoeken en deze aan te gaan. Na de zomervakantie ga ik in groep 6 werken op 
basisschool KSU Op De Groene Alm, niet ver hier vandaan. Ik heb er zin in, maar ga 

De Achtbaan ook best missen. Vooral de gezellige sfeer en de bijzondere uitjes en 
projecten (dat zijn er echt heel veel geweest!). Veel geluk allemaal en wie weet tot 
ziens.  

Groeten Jelle Wijntjes (leerkracht groep 7B) 

Mededeling 2:  

Nieuwe uitdaging! Volgend schooljaar zal ik een nieuwe uitdaging aangaan op de 
KSU Montessori Buiten Witte Vrouwen. Ik ga lesgeven aan groep 7/8 en verschillende 
taken op me nemen, zoals Kunst- en cultuureducatie. Hier heb ik ontzettend veel zin 

in! Op de Achtbaan heb ik 7,5 jaar met heel veel plezier gewerkt en ook gave kunst-
cultuuractiviteiten mogen uitvoeren. Natuurlijk zal ik dan ook met gemengde 

gevoelens vertrekken van deze ontzettende leuke school.  
Manon Rolink (leerkracht groep 6B) 
 

Mededeling 3: 
Na 16 jaar met heel veel plezier op de Achtbaan te hebben gewerkt, zal ik na de 

zomervakantie niet meer werkzaam zijn op de Achtbaan. Ik heb besloten om minder 
te gaan werken, wel zal ik voor een deel nog werkzaam blijven op een andere school 
van de KSU. Ik ben trots op de school zoals die er nu staat en blij dat ik samen met 

het gehele team hieraan mee mocht meebouwen.  
Yvette Simons (intern begeleider groep 1-4) 

 
 
Mededeling 4: 

Hoera Stan is geboren! 
Juf Janna en haar man Bart hebben een zoon gekregen. Hij heet Stan. We feliciteren 

Janna, Bart en zus Rosa. We wensen hen een ontspannen kraamtijd toe en veel geluk! 

 

 

 

 

PERSONELE MEDEDELINGEN 

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE 
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Vakanties/ feestdagen 

 

 

Studiedagen  

Herfstvakantie  

Maandag 22 oktober tot en met vrijdag 26 

oktober 2018 

 

Vrijdag 5 oktober 2018 studiedag 

Kerstvakantie 

Maandag 24 december 2018 tot en met 

vrijdag 4 januari 2019 

 

Maandag 8 oktober 2018 studiedag 

 

Krokusvakantie 

Maandag 25 februari  tot en met vrijdag 1 

maart 2019 

 

Woensdag 14 november 2018 studiedag 

 

Goede Vrijdag 

Vrijdag 19 april 2019 (start meivakantie) 

 

Donderdag 6 december 2018 studiedag 

Meivakantie + tweede Paasdag 

Maandag  22 april tot en met vrijdag 3 mei 

2019  

 

Vrijdag 22 februari 2019 studiedag  

 

Hemelvaart  

Donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei (dag na 

Hemelvaart ook vrij) 

 

Maandag 25 maart 2019 studiedag KSU  

 

Tweede Pinksterdag  

Maandag 10 juni 2019 

Zomervakantie 

Maandag 22 juli tot en met vrijdag 30 

augustus 

 

Zoals u misschien al had gezien staat de nieuwe ouderkalender al op de website. U 

kunt hem vinden bij de downloadswww.ksu-deachtbaan.nl/praktische-info/downloads/  

Onze schoolkalender wordt ruim voor de zomervakantie opgesteld. We proberen 

daarbij zo zorgvuldig mogelijk vooruit te plannen. Soms is de praktijk anders en zullen 

we door voortschrijdend inzicht aanpassingen moeten doen in onze kalender. We 

hopen daarbij op uw begrip. Voor sommige activiteiten staat er een optie in de 

kalender. We streven ernaar om met externe partijen deze data vast te leggen.  

 

Wanneer dit niet mogelijk is, zullen we u hier tijdig van op de hoogte stellen. De data 

van de avondvierdaagse Leidsche Rijn zijn op dit moment nog niet bekend. Vandaar 

dat deze onder voorbehoud en met een ? in de kalender staat weergegeven.  

 

Zet u alvast de afstemmingsgesprekken in uw agenda? Vanaf groep 5 verwachten we 

ook de leerlingen bij het afstemmingsgesprek.  

 

 

VAKANTIES EN VRIJE DAGEN 2018-2019 

http://www.ksu-deachtbaan.nl/praktische-info/downloads/
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Een gezonde leeromgeving vinden wij belangrijk. Daarom 

heeft onze school vanaf het nieuwe schooljaar een rookvrij 
schoolterrein. Er mag dan nergens meer op het schoolplein 
gerookt worden. Dit geldt voor iedereen: leerkrachten, 

ondersteunend personeel, ouders en bezoekers. Ook tijdens 
ouderavonden en andere activiteiten buiten schooltijd. 

 
Waarom een rookvrij schoolterrein? 
 

Vanaf 2020 moeten alle scholen een rookvrij schoolterrein hebben. Onze school wil 
leerlingen een gezonde en rookvrije leeromgeving bieden. Uit onderzoek blijkt dat 

‘zien roken, doet roken’. Kinderen en jongeren beginnen gemakkelijker en eerder met 
roken als ze roken in hun omgeving zien. Een rookvrij schoolterrein helpt leerlingen 
niet te starten met roken en voorkomt ongewenst meeroken.  

Wij vragen u ook om zelf niet te roken buiten het schoolplein bij de ingang van het 
plein of/en bij het hek, in het zicht van de leerlingen. Bijvoorbeeld bij het brengen en 

ophalen van leerlingen.  
 
Alvast onze dank voor uw medewerking! Met elkaar dragen we bij aan een gezonde 

leeromgeving voor onze kinderen. 
 

 

 

Alle kinderen van De Achtbaan hebben lessen gehad op het gebied van Beeldende 
Kunst en de eindproducten worden tentoongesteld op zondag 1 juli in de Metaal 
Kathedraal!  

 
Deze dag is er tussen 10.30u en 16.00u van alles te beleven: een kindervoorstelling 

‘Mauw’ om 10.30, de gehele dag een Bio-markt, een workshop Tai Chi om 12.00 en 
natuurlijk onze mooie expo Beeldende Kunst. De expositie zal tot 16.00u blijven 
staan. De kinderen mogen vanaf 15.30u hun eigen kunstwerk komen ophalen. Wat 

overblijft zal naar school worden gebracht.  
 

Iedereen is bij deze uitgenodigd en de entree is gratis! Wil je bij de opening vooraan 
staan? Kom dan om 11.00u! We zien jullie daar!  
 

Voor meer informatie zie de site: http://www.metaalkathedraal.nl/programma/  
 

 
Locatie:  

Metaal Kathedraal  
Rijksstraatweg 20  
 

 

ROOKVRIJ SCHOOLPLEIN 

Expositie Beeldende Kunst De Achtbaan! 
 

http://www.metaalkathedraal.nl/programma/
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KIDS DANCE TOGETHER 

Op vrijdag 28 en zaterdag 29 september zal het eerste grote event los barsten 
voor jonge kinderen! Een event in White style. 1 Avond speciaal voor de kinderen 

van 8 t/m 12 jaar en een avond voor kinderen in de leeftijd van 12 t/m 16 jaar. 
Dit event zal plaats vinden op een toplocatie in Nederland. Namelijk De Glazen 

Ruimte in Maarssen. Op de beats van DJ Sound4all zullen jij en je 
vrienden, gekleed in het wit, samen genieten van een avond vol muziek, dans, 
entertainment en lekkere hapjes die zijn inbegrepen. 

 
Wij willen jonge kinderen, door het thema White en het organiseren van dit 

event, laten voelen wat saamhorigheid, eenheid en oprecht genieten is. 
Daarnaast willen wij onze kinderen laten beseffen, welke luxe zij hebben en 
andere kinderen niet hebben. Hoe mooi is het voor ons en de kinderen te zien, 

dat onze kinderen andere kinderen gelukkig kunnen maken? Wij zijn dankbaar 
voor de kansen die wij krijgen om dit event mogelijk te maken. Een gedeelte van 

de opbrengst, gaat naar de kinderen in het kindertehuis van Don Bosco in India. 
Tijdens het event is er gelegenheid voor de aankoop van merchandise, zoals T-
shirts en petten. Elke 50ste aanmelder krijgt een gratis bedrukte Kids Dance 

Together pet cadeau. 
 

Vrijdag 28 september 2018 
19:30 - 00:30 / € 15 per persoon 
Leeftijd 12 t/m 16 jaar 

Zaterdag 29 september 2018 
19:00 - 23:00 / € 15 per persoon 

Leeftijd  8 t/m 12 jaar 
 
Locatie: De Glazen Ruimte, Straatweg 1B/C, 3604 BA Maarssen 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGEZONDEN MEDEDELNGEN 

https://www.deglazenruimte.nl/
https://www.deglazenruimte.nl/
https://www.sound4all.nl/
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Heeft uw kind het ook zo druk? Probeer deze oefeningen!  
 
Wat zijn de weken voor de grote zomervakantie voor kinderen toch altijd druk. 

Avondvierdaagse, afsluitingen op sportverenigingen, feestjes van school, het is 
nogal wat. Grote kans dat uw kind daarom last heeft van een ‘vol hoofd’. 

Aandachttraining kan uw zoon of dochter helpen (weer) te ontspannen. Probeer 
onderstaande oefeningen en ervaar wat het uw kind (en uzelf!) brengt. 

1. Pizzamassage – Doe alsof de rug van uw kind een pizzabeslag is. Laat het 

meel in de beslagkom dwarrelen door met uw vingers op de rug te tikken, 
giet er water bij door er met uw hand overheen te strijken en roer het 

mengsel door met uw hand over de rug te draaien. Kneed het deeg en 
beleg de pizza met strijkende en kloppende bewegingen. Eindig met de 
oven: wrijf de rug warm.  

2. Het Geluksbord - Print foto’s uit van warme herinneringen en plak ze 
allemaal op een stuk papier of karton. Zet dit geluksbord vervolgens 

ergens neer waar uw kind het vaak ziet, zoals bijvoorbeeld bij de eettafel 
of naast het bed. Wijs uw kind regelmatig op het bord en haal samen 
herinnering op aan gelukkige momenten.  

3. Resonerende geluid - Vraag uw kind om een paar keer diep adem te halen. 
Laat vervolgens een geluid horen, bijvoorbeeld een bel, een gong, een 

toon op de piano of tik met een lepel tegen een stoelpoot. Vraag uw kind 
zich te concentreren op het geluid. Hoe klinkt het? Hoe verdwijnt het 
vervolgens in de lucht? Wanneer het geluid helemaal niet meer te horen 

is, steekt hij of zij een hand op.  
 

Heeft uw kind vaker last van een vol hoofd of van concentratieproblemen? Na de 

zomervakantie start Focus&Kids weer met een aandachttraining voor kinderen 

van 8 t/m 12 jaar.  

De 8-weekse training start zondag 11 september 2018 of dinsdag 23 september: 

Zondag: 

10.00-11.00 uur 10 t/m 12 jaar 

11.30-12.30 uur 8 t/m 10 jaar 

Dinsdag: 

15.30-16.30 uur 8 t/m 10 jaar 

17.00-18.00 uur 10 t/m 12 jaar 

Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.focusenkids.nl.    

 
 

http://www.focusenkids.nl/

