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We zijn het nieuwe jaar wel heel feestelijk begonnen met het huwelijksfeest van 

Kim en haar Hans.  

We hopen dat u aan ons merkt dat we het als team heel fijn hebben met elkaar 

(zoals u op de foto kunt zien) en dat dat voelbaar is in de school.  

Vieren met elkaar vinden we heel belangrijk. Dat betekent bijvoorbeeld dat we in 

de klas stilstaan bij verjaardagen, familie aangelegenheden, successen, kleine en 

grote overwinningen in de groep. Zowel als individu en als groep als geheel.  

De berichten die u via social schools krijgt, zullen met name over deze 

lichtpuntjes gaan. Via de mail uit parnasSys wordt u meer over organisatorische 

en serieuze aangelegenheden geïnformeerd.  

 

Sinds dit schooljaar hangt er bij de hoofdingang een aanwezigheidsbord. Hierbij 

hangen ook de foto’s van teamleden. Zo heeft u een gezicht bij de namen.  

 

“Het team van De Achtbaan” 

 

 

ALGEMEEN 

AGENDA 

Iedere woensdag en vrijdag: FRUITDAG 
 

Woensdag 30 augustus mad science show 
Donderdag 31 augustus afstemmingsgesprekken groep 

(2)3-8 tot 20.00u 
Maandag 4 september HB groepen 

kennismakingsavond 
Woensdag 6 september  MR 19.30u 
Vrijdag 8 september  rondleiding voor nieuwe 

ouders 
Maandag 11 september studiedag; alle kinderen vrij 
Vrijdag 15 september  schoolschaaktoernooi 3/4/5 
Maandag 18 september sportdag groep 3/4 
Dinsdag 19 september Prinsjesdag; 
 Sportdag groep 5-8 
Donderdag 21 september MR+ 19.30u 
Dinsdag 26 september atelier groep 4/5 
Woensdag 27 september atelier groep 1-3 
Donderdag 28 september atelier groep 6/7/8 
Vrijdag 29 september  rondleiding nieuwe ouders 
Maandag 2 oktober start Kinderboekenweek 
Donderdag 5 oktober dag van de leerkracht en 

studiedag: alle kinderen vrij 
Maandag 9 oktober informatie avond VO groep 

6/7/8 
 Open podium groepen A; 

vanaf groep 4A en HB 5/6 
Dinsdag 10 oktober  Achtbaanflits 3 
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Huwelijksfeest Kim en haar Hans 26-08-2017       
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Op de jaarkalender staat de Mad Science show in september gepland. In overleg met 

de organisatie hebben we het nu voor morgen op de planning staan. De Mad science 

cursus (naschools aanbod voor wetenschap en techniek) gaat namelijk al op 

woensdag 13 september starten.  

 

 

 

 

Op maandag 18 september hebben de groepen 3/4 sportdag. De groepen 5-8 

(waaronder HB 5/6 en HB 7/8) hebben dinsdag 19 september hun sportdag.  

Onze leerkrachten zullen u wellicht benaderen om hen te helpen/ ondersteunen bij de 

organisatie van deze sportdagen. 

 

 

 

De afgelopen jaren (en zeker dit schooljaar met de verhuizing van onze 

Leonardogroepen naar de hoofdlocatie) zijn er steeds meer kinderen die vanuit 

Vleuten en Vleuterweide onze school bezoeken.  

Vanuit de ouders is er een carpool-app groep gestart om het brengen en halen van de 

kinderen met elkaar te delen.  

Komt u ook uit Vleuten/ Vleuterweide en wilt u graag in contact komen met deze 

groep ouders dan kunt u bij de schoolleiding de gegevens krijgen.  

 

 

 
Het thema van de kinderboekenweek is “Gruwelijk eng”. Wat een fantastisch 

thema, hier kunnen we wel wat mee! Het is van 4 t/m 15 oktober 2017. Alle 
kinderen krijgen een voorstelling te zien op school; voor de kinderen van gr 1 

t/m 4 zal de voorstelling “Het Griezelbos” worden opgevoerd en voor de groepen 
5 t/m8 zal de voorstelling ‘Cursus Griezelen ‘ te zien zijn. Daarnaast zullen er 
meerdere activiteiten zijn op het gebied van lezen en schrijven in de groepen. 

Het atelier en open podium, die ook in deze weken zijn gepland,  zullen dan ook 
in dit thema zijn.  

Meer informatie ontvangt u binnenkort. 

 

 

 

 

KINDERBOEKENWEEK 

SPORTDAGEN GROEP 1-4 EN GROEP 5-8 

CARPOOLGROEP  AUTO/ FIETS VANUIT VLEUTEN/ VLEUTERWEIDE 

MAD SCIENCE SHOW MORGEN AL 
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Werkinloop gr 5-8  
Tijdens de werkinloop bent u van harte welkom een kijkje te komen nemen in de 

klas en samen met uw zoon of dochter opdrachten te maken, een spelletje te 
doen of te lezen. De werkinloop is altijd van 8.20 tot 8.45.  De dagen zijn:  
 

Dinsdag 3 oktober  
Woensdag 8 november 

Donderdag 7 december  
Vrijdag 12 januari  
Maandag 12 februari  

Dinsdag 6 maart 
Woensdag 4 april 

Donderdag 17 mei  
Vrijdag 22 juni  

 

 

In groep 1/2 B hebben de kinderen al een hele verzameling  

Gemaakt rond de letter van de week.  
Kunnen jullie raden welke letter dat is? 

 
 
 

Groep 3A mag na het lezen 
                           Woorden maken met de letterdoos! 

letterdoos 
 

Groep 5A   Groep 5A heeft nu nog een kale tafelboom in de  

    Klas. Voor iedere tafel die de kinderen kennen 
    Krijgen ze en groen blaadje. Aan het einde van  

    Schooljaar hopen ze op een groene boom! 
 

 

In groep HB7/8 hebben ze het  
recept voor een gezellige klas  

beschreven. 
 

 

 

 

WERKINLOOP GROEP 5 TOT EN MET 8 

UIT DE GROEPEN 
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Cursus programmeren als naschoolse activiteit 
 

Python programmeren voor kinderen met Raspberry Pi - deel 1 
-voor kinderen van groep 7 en 8 
-in groepen van 4 - 7 leerlingen 

-lessen van 1,5 uur, waaronder practicum 
-serie van 10 lessen  

-periode 18 sept tot 15 dec 2017 
-op dinsdagmiddag van 14.30 – 16.00 op school 
-tarief cursus is € 150 

 

In cursus-deel1 leren de kinderen spelenderwijs de basisstappen van het 

programmeren, maken hun eerste interactieve programma, leren rekenen met 

Python, verkennen geometrie aan de hand van het tekenen van kleurrijke figuren 

met Turtle, maken leuke games zoals het ‘woordspel’ en ‘getalraden-spel’, 

schrijven een programma om code te kraken (berichten te coderen en 

decoderen), en maken een eerste start met het schrijven van een 

animatieprogramma met de SenseHat.  

 

Als uw zoon of dochter wil meedoen met de cursus kan de ouder hem/haar 

daarvoor inschrijven via een email aan mij. 

 

Vriendelijke groet, 

Marja 

 

Marja van Staalduinen 

Azielaan 362 

3526SL Utrecht 

06-26389149 

marjavs@xs4all.nl 

http://www.leer-jong-programmeren.com/ 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

NASCHOOLS AANBOD: PROGRAMMEREN EN  MAD SCIENCE  

mailto:marjavs@xs4all.nl
http://www.leer-jong-programeren.com/
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Mad Science komt bij jou op  school! 
Dit schooljaar komt er een gekke wetenschapper van Mad Science de naschoolse  
Techniek & Wetenschap cursus verzorgen. 

Na een knallende aftrap met een spectaculaire Science show, kunnen kinderen 
zich opgeven voor de Wetenschap & Techniek cursus.  

(Let op dit zijn weer spiksplinternieuwe lessen)  
 

 

Kinderen worden gedurende 6 weken lang 

meegenomen in de wondere wereld van 
experimenten, proefjes en spectaculaire 

demonstraties!  
Elke week staat een nieuw thema centraal en zal de 

professor de Techniek en Wetenschap die 
daarachter zit uitleggen.  
Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als 

echte slimme wetenschapper!  
Kinderen leren over beweging,licht en magneten.  

Er komt van alles aan bod! 

Tijdens de naschoolse cursus komen kinderen spelenderwijs in aanraking met 

verschillende aspecten van Techniek en Wetenschap. Ze leren om te 
onderzoeken en te ontdekken, maar ook om hypotheses te maken en te 
analyseren.  

Mad Science is op een missie om kinderen enthousiast te maken voor Techniek & 

Wetenschap. Met behulp van de knotsgekke wetenschappers, spannende 
demonstraties en leuke activiteiten komen steeds meer kinderen in aanraking 
met de wereld van Techniek & Wetenschap! 

Geef je nu op via onze website: nederland.madscience.org 

Of klik hier om direct naar de inschrijvingssite te gaan. 

  

  

  

 

https://mad-science-aanmeldingen.firebaseapp.com/Utrecht

