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Afgelopen maandag hebben we met het team een studiedag gehad. Hierin hebben we 

een workshop gehad van het UCK. De inzichten en vaardigheden die we tijdens de 

workshop hebben geleerd kunnen we vertalen naar de dagelijkse praktijk van ons 

muziekonderwijs. Daarnaast hebben we een eerste aanzet gemaakt naar een nieuw 

teamscholing traject. Na de zomervakantie gaan we daar als team een start mee 

maken. We zullen u van die ontwikkelingen op de hoogte houden. In de middag hebben 

onze teamleden hard gewerkt aan het maken van de analyses van de resultaten van de 

kinderen en hun groep als geheel.  

Via parnasSys heeft u een vragenlijst van ons ontvangen. We willen namelijk samen 

met de MR in kaart brengen aan welke informatie u behoefte heeft en via welk kanaal u 

deze wilt ontvangen. Wanneer de inventarisatie is gemaakt, zullen we deze en het 

vervolg hierop met u delen.  

Zoals u wellicht in de media hebt vernomen staat er voor onze regio een stakingsdag 

gepland op woensdag 14 maart. Onze MR leden inventariseren onder onze leerkrachten 

de behoefte om te staken. Wanneer dat betekent dat onze schooldeuren een dag 

sluiten, zullen we u dit zo spoedig mogelijk laten weten.  

 

Het team van De Achtbaan 

 

ALGEMEEN 

AGENDA 

 
Iedere woensdag en vrijdag: FRUITDAG 
 
Vrijdag 9 februari  carnavalsviering 

Maandag 12 februari start 
rapportgesprekken. 

Dinsdag 13 februari  MR 19.30u 
Vrijdag 16 februari  rapport mee naar huis 
Vrijdag 23 februari kindvrije dag; alle 

kinderen vrij 

 

Maandag 26 februari tot en met vrijdag 2 
maart Krokusvakantie 

 

Maandag 5 maart start waterweek 

Woensdag 7 maart MR+ 19.30u 
Maandag 12 maart schoolschaaktoernooi 

3/4/5 
Woensdag 14 maart Achtbaanflits 7 

 Atelier 3/4/5 
Donderdag 15 maart Atelier 6/7/8 
Vrijdag 16 maart Atelier 1/2 
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Binnen ons team zijn we de laatste weken geconfronteerd met langdurig zieke 

collega’s. We hebben u op de hoogte gebracht van het verdrietige nieuws van onze 

collega juf Maaike Pothof. We houden nauw contact met Maaike en zorgen ervoor dat 

alle lieve attenties van ouders en kinderen bij haar worden bezorgd.  

Anouk Matser ,onze intern begeleider van de groepen 5 tot en met 8, is getroffen door 

een longembolie. Op dit moment is zij thuis uit het ziekenhuis en geeft ze aan dat het 

iedere dag beter met haar gaat. Ze hoopt nog voor de krokusvakantie een paar uur op 

school te kunnen zijn. 

Yvonne Berben (onze muziekdocent) heeft een afgesneden voetpees. Hierdoor zal zij 

een tijd geen muziekles kunnen verzorgen op school.  

Gelukkig kunnen we melden dat juf Cindy (die in de herfstvakantie door een val haar 

rug brak) de ouders van haar groep heeft kunnen laten weten dat zij langzaamaan 

haar uren weer opbouwt in de groep.  

Voor onze langdurig zieken die een eigen groep hebben, proberen we een zo goed en 

duurzaam mogelijke vervanging te organiseren. Daar berichten we dan de ouders van 

de desbetreffende groep over.  

Griepgolf 

Ook wij hebben in ons team te maken met de griepgolf. De ervaring leert dat 

leerkrachten vaak hun uiterste best doen om, ondanks ziekte, toch te komen werken 

omdat ze een sterk verantwoordelijkheidsgevoel hebben ten opzicht van hun 

leerlingen en hun collega’s. Als een leerkracht ziek is, of om een andere reden afwezig 

is, dan proberen we via ons vaste uitzendbureau een beschikbare invalkracht te 

vinden. Indien er geen invalkracht beschikbaar is, kijken we welke ambulante collega 

de groep een dag of dagdeel les kan geven. (Wanneer we eerder, dan op de dag zelf, 

weten dat er een invalkracht nodig is, vragen we parttime collega’s of zij een dag 

extra willen werken).  

Wanneer er geen collega beschikbaar is om de groep les te geven, zullen we de groep 

verdelen over de andere groepen. Hiervoor is er in iedere groep een verdeelplan en 

een dagtaak beschikbaar. Op het moment dat er meerdere collega’s ziek zijn en er 

onvoldoende leerkrachten beschikbaar zijn om de kinderen les te geven, zien we ons 

genoodzaakt een beroep te doen op de ouders. We zullen u dan vragen om uw kind 

thuis te houden.  

Voor onze school, onze collega’s, onze kinderen en voor u als ouders streven we naar 

een zo constant en stabiel mogelijke personeelsbezetting. We maken hiervoor plannen 

voor de korte en de lange termijn.  

PERSONELE BEZETTING 
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We zijn hierin wel afhankelijk van het aantal leerkrachten en invalkrachten dat 

beschikbaar is. Helaas zien we een landelijke en regionale trend dat de 

beschikbaarheid hard achteruit loopt. We zullen dus steeds vaker geconfronteerd 

worden met het lerarentekort.  

Dat is ook de reden waarom landelijk, leerkrachten door middel van staking een 

noodkreet uiten naar de overheid en onze maatschappij als geheel.  

 

 

 

En wat zijn we dan extra blij dat we 

kunnen vieren dat bevlogen 

leerkrachten met veel plezier voor de 

klas blijven staan. Op 1 februari was 

het een feestelijke dag voor juf Mayra 

want zij stond die dag precies 25 jaar 

voor de klas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het komende half jaar zullen we weer studenten bij ons op school een stageplek 

aanbieden en hen van begeleiding voorzien. Voor studenten is het natuurlijk 

belangrijk om het vak op de werkplek te leren. Voor ons is het een handige manier 

om studenten aan onze school te binden om op die manier het lerarentekort voor te 

zijn. 

In groep 1/2b (uilen) zal Imke de Lange stage lopen bij juf Mariette. Zij liep hiervoor 
stage in groep 5. 

In groep 3a komt Ashley Holzapfel haar afstudeerstage doen. Dit betekent dat ze na 
een goede oriëntatieperiode ze de groep zelfstandig gaat draaien. Natuurlijk onder 
begeleiding van de groepsleerkrachten. Een voordeel is dat er extra zorg is voor de 

kinderen. Ashley is hier als student en invaller al vaker op school geweest. 
 

 

OPLEIDEN VAN STUDENTEN 

JUF MAYRA 25 JAAR IN HET ONDERWIJS 
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In groep 4a zal Natasha Pot gaan afstuderen (liep nu stage in groep 8). Net als Ashley 
wordt ze Leraar In Opleiding (LIO) en gaat de groep uiteindelijk zelfstandig draaien (2 
dagen per week). 

Tenslotte krijgen we 2 mannen erbij. Beide 3e jaars PABO. In groep 4b Ruben van Dijk 
en in groep 5b Lennart van Wijk.  

 
Daarnaast geven we ook gelegenheid voor andere (maatschappelijke) stages. We 
kunnen helaas niet aan alle aanvragen voldoen, maar dragen graag bij aan een stukje 

burgerschap. 
 

Het bovenstaande noemen we “Opleiden in de school”. In maart gaan we op voor de 
audit om officieel “opleidingsschool” te worden. We moeten aan een lijst criteria 
voldoen en deze goed kunnen verantwoorden. Vanuit onze school is Christiaan van 

Klink de “schoolopleider”. Hij begeleidt studenten en de groepsleerkrachten en heeft 
contact met de PABO. Heeft u vragen, dan kunt u ook bij hem hierover terecht. 

 
 
 

 

De kinderen uit groep 1/2 D hebben een echte 

hardloopwedstrijd gedaan op het schoolplein. Wat kunnen de 

kinderen hard rennen! De juffen zijn supertrots! 

Groep 6A heeft 

lettermonsters 

gemaakt…..griezelig! 

 

 

 

Groep HB5/6 is naar Kampen 

geweest in verband met het 

burgerschap project ”raad van 

Kinderen”. Ze hebben daar het SNS 

historisch centrum bezocht.  

 

 

 

 

UIT DE GROEPEN 
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Een ‘vol’ hoofd? Probeer deze oefeningen!   

 
Was de maand december bij u ook zo leuk én hectisch? Grote kans dat uw 
kinderen het net zo hebben ervaren. Misschien liep zelfs het hele gezin wel rond 

met een ‘vol hoofd’. Want ook bij kinderen komt dat steeds vaker voor. Dat is 
niet zo gek als u zich bedenkt wat ze allemaal moeten en hoeveel prikkels er 

dagelijks op ze afkomen. Aandachttraining kan ze helpen (weer) te ontspannen. 
Probeer onderstaande oefeningen en ervaar wat het uw kind (en uzelf!) brengt.  
1. Actief luisteren - Moedig uw kind tijdens de wandeling van school naar huis 

aan om een aantal keer stil te zijn. Welke geluiden hoor je? Zingen de vogels? 
Razen de auto’s voorbij? Alleen maar luisteren, verder niets. 

2. Bewust ruiken - Verzamel een aantal producten met een duidelijke geur, zoals 
muntblaadjes, honing, verse kruiden en pindakaas. Laat uw 

kind eraan ruiken en vraag hem of haar welk gevoel opkomt. 
Munt geeft misschien wel een energiek gevoel en pindakaas 
zorgt voor… honger!  

Heeft uw kind vaker last van een vol hoofd? Op 6 maart start 
Focus&Kids met een cursus aandachttraining voor kinderen. 8 

t/m 10 jaar van 15.30 uur tot 16.30 uur en 10 t/m 12 jaar van 
17.00 uur tot 18.00 uur. 
 

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

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGEZONDEN MEDEDELINGEN 

http://www.focusenkids.nl/
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Hemel en aarde: Matthäus Passion voor kinderen 

Bijzonder kinderconcert door Ton en Marieke Koopman 

Op vrijdag 16 maart presenteert Ton Koopman een speciale kinderversie van de 

alom bekende Matthäus Passion. Samen met zijn dochter, actrice Marieke 
Koopman, en acteur Boudewijn Scholten geeft hij in de Jacobikerk in Utrecht een 
concertvoorstelling met de titel Hemel en aarde. 

Dit bijzondere kinderconcert vertelt het passieverhaal vanuit het perspectief van 

de achtjarige dochter van stadhouder Pontius Pilatus, Noleta. In combinatie met 
een meeslepend verhaal komen muzikale hoogtepunten uit Bachs Matthäus 

Passion aan bod. Het verhaal is vandaag de dag nog steeds zeer actueel en 
brengt onderwerpen als discriminatie, vooroordelen, onrecht en verraad op een 
laagdrempelige manier aan het licht. 

Hemel en aarde vr 16 mrt, 16.00 uur / Jacobikerk, Utrecht  

toegang: kinderen € 7,50 / volwassenen € 12,50 meer informatie en kaarten: 
oudemuziek.nl/kinderconcert 

     


