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Fietsenstalling: 

In opdracht van welzijn is de fietsenstalling bij de huiskamer Voorn weggehaald. Een deel is 

achter de gymzaal neergezet en een ander deel aan de verbreding van de stoep voor bs. De 

Boomgaard. We zijn al enkele maanden bezig om aan de zijkant van ons pand extra 

fietsenstallingen te krijgen. Helaas weet de gemeente nog niet wie eigenaar is van de grond…. 

 

Griepgolf 

De afgelopen weken is er sprake van een heuse griepgolf. Dit betekent niet alleen dat 

veel kinderen ziek zijn, ook de leerkrachten zijn ziek. Helaas is dit niet alleen bij ons op 

school het geval maar in de hele regio en ook onder de invallers van uitzendbureau 

ASA. Dit betekent dat de afgelopen weken ambulante collega’s voor de groep staan, 

(hierdoor staat RT en RT+, muziek, IB, management en gym onder druk) we hebben 

groepen moeten verdelen over andere groepen. Dit proberen we zo eerlijk mogelijk te 

verdelen. Soms wordt er dan een groep verdeeld van een leerkracht die helemaal niet ziek is 

maar die voor een andere groep gaat staan.  

Helaas hebben we ook uit nood op beide locaties een beroep moeten doen op de ouders. We 

hebben jullie gevraagd om (wanneer mogelijk) jullie kind een dagje thuis te houden.  

 

We willen jullie bedanken voor de begripvolle reacties en beterschapswensen.  

Op onze beurt wensen we jullie en jullie kinderen natuurlijk ook een goede gezondheid toe!  

Op naar het voorjaar! 

 

Het team van De Achtbaan 

 

ALGEMEEN 

AGENDA 

Elke woensdag en vrijdag is het fruitdag! 
 

Woensdag  15 feb Rondleiding nieuwe ouders 
Donderdag 16 feb Rapport 
Week 7 Rapportgesprekken 
Week 8 Rapportgesprekken 
donderdag 23 feb Carnaval; continurooster  
vrijdag 24 feb  Studiedag; alle kinderen  
                  vrij 
25 feb-5 maart  Krokusvakantie 
13 maart  schoolschaaktoernooi 

3/4/5 
14 maart  Achtbaanflits  
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Op dinsdag 24 januari was er de ouderavond executieve 

vaardigheden gegeven door Dick Verwij van Novilo.. Hij 

heeft ons meer inzicht in de executieve functies gegeven 

en tips hoe deze te verbeteren. Veel herkenning onder de 

ouders en teamleden en meteen handvatten om mee aan 

de slag te gaan. 

Fijn dat er zoveel ouders (ook van de Achtbaan) op deze 

avond aanwezig waren 

De info die Dick heeft gestuurd staat op Social School.  

 

Ter opvolging van deze ouderavond had hij de tip voor 

onderstaande volgende boeken: 

Slim maar  

  

Auteur: Richard Guare Peg Dawson 

Co-auteur: Colin Guare 

Uitgever: Hogrefe Uitgevers Bv 9789079729104  

Executieve functies bi kinderen en adolescenten 

Auteur: Peg Dawson Richard Guare 

Uitgever: Hogrefe Uitgevers Bv  9789079729197  

 

 

Op donderdag 23 februari vieren we het carnavalsfeest op school! Ook dit zullen de 

carnavalscommissie en OC weer groots aanpakken. We beginnen de dag met lekker hossen, we 

krijgen iets lekkers op school, we komen allemaal verkleed en aan rekenen en taal doen we die 

dag even niet… Het wordt namelijk alleen maar feesten, feesten en nog eens feesten!   

We zouden het leuk vinden als de kinderen en hulpouders op deze dag verkleed op school 

komen. We hebben geen thema, dus haal alles uit de kast en doe lekker gek. Piraten, cowboys, 

monsters en prinsessen, ze zijn allemaal welkom!  

Belangrijk om te weten:U kunt zich nog steeds opgeven om te helpen op deze leuke dag! 

 

Doe dat via tiersja.kamta@ksu-utrecht.nl  

U begeleidt dan (samen) een spel van 8.30 – 12.00   

We hebben op deze dag continurooster. Er is dus school van 8.30 – 

14.00 uur. De kinderen nemen zelf 10-uurtje en lunch mee.   

 

We zullen ook buiten spelen (als het weer dit toelaat natuurlijk). Heeft 

uw kind prachtige prinsessenschoenen of een mooi jurkje aan, geeft u 

dan ook iets warms mee?   

Onderdeel van de spelenkermis is ‘het restaurant’. Hier krijgen de kinderen eierkoeken/cake die 

ze zelf mogen versieren en ranja. Mogen ze dit niet wegens een allergie? Geef dit door aan de 

meester of juf!   

  

We hopen op een gezellig feest! Tot donderdag 23 februari!  

De Carnavalscommissie 

 

 

CARNAVAL 

OUDERAVOND EXECUTIEVE FUNCTIES 



 
 
 

  

www.ksu-deachtbaan.nl 

Achtbaanflits  7 februari 2017 

 

 

 

 

Middels deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte brengen van de laatste 

ontwikkelingen op het gebied van de RT+.  

 

Project: 

Vorige week hebben we het thema op een feestelijke manier afgesloten ! 

We zijn begonnen met een introductie in de speelzaal. De kinderen hebben 

uit kunnen leggen wat we de afgelopen periode gedaan en bereikt hebben. 

Daarna zijn we gesplitst in 2 groepen en hebben de kinderen presentaties 

en posters laten zien. Ook deelde sommige kinderen ondertussen iets lekkers uit. Het was 

tenslotte feest! 

De onderwerpen varieerde van het pi kwadraat tot (Chinees Nieuwjaar) en van bruiloften tot 

carnaval. In de legere groepen waren veel groepjes aan de slag gegaan met de verschillende 

vlaggen en hun kleuren en betekenissen.  

Daan, bedankt voor het feestelijke einde met al die confettikanonnen, het is door de gehele 

school morgen te vinden :( hahaha 

Ouders bedankt voor jullie betrokkenheid! :) 

 

Inmiddels zijn we gestart met het volgende thema:  

De kinderen uit de onderbouw gaan samen met het thema 

de Ruimte. De start van dit thema was een bezoek met de 

eigen klas aan een heus planetarium! 

 

De kinderen uit de bovenbouw doen ook dit jaar weer mee 

aan het project: Meet the professor. De eerste aanwijzing is 

inmiddels binnen. 

 

De kinderen uit groep 8 zullen een heuse ouderavond 

organiseren voor de ouders van de RT+. Ook gaan deze 

kinderen aan de slag met een eigen gekozen project. 

 

Afscheid Marianne, Kim, Lars en Adanya: 

Tijdens de afsluiting van het projet feest hebben wij afscheid genomen van Lars en Adanya. 

Heel veel geluk op jullie nieuwe school! Met het vertrek van deze kinderen, 

namen wij ook afscheid van een zeer betrokken moeder. Marianne werd 

tijdens de afsluiting van het project in het zonnetje gezet wegen als haar 

inspanningen voor de RT+. De afgelopen jaren heeft zij veel betekend voor 

het plusaanbod bij ons op school. Heel erg bedankt! 

Naast Adanya en Lars start ook Kim op een nieuwe school. Kim, ook voor jou 

heel veel geluk op jouw nieuwe school! Ook Kims moeder, Sandra, heeft de 

afgelopen jaren veel ondersteuning geboden. Zo verdiepte zij zich iedere 

week weer in de wereld van Rekentijger. Ook hiervoor veel dank! 

 

Schaakkampioenschap: 

De Achtbaan heeft met 10 teams deelgenomen aan het 

schoolschaakkampioenschap van Utrecht voor basisscholen. Alle kinderen 

hebben hun best gedaan en met elkaar een gezellige en leerzame dag beleefd! 

RT+  
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Tussen evaluatie RT+ en ouderavond HB: 

 

Via Social Schools ontvangen alle ouders van de RT+ een uitnodiging om onze halfjaarlijkse 

evaluatie in te vullen. Later dit jaar, op 3 april, volgt een algemene ouderavond over de RT+. 

Over de precieze invulling van deze avond volgt later bericht. 

 

 

 

 

 

We zijn vol enthousiasme weer begonnen na de kerstvakantie. Momenteel zijn we de Cito 

toetsen aan het afronden. De eerste fase van de muzieklessen is van start gegaan voor groep 

6 & 7. Er is ook een ouderavond geweest op 19 januari. De PowerPoint hiervan staat op Social 

Schools.  

Daarnaast zijn er een aantal leerlingen aan de slag 

gegaan met het naschools aanbod voor programmeren. 

In de cursus 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 berichten te coderen en 

decoderen en maken een eerste start met het schrijven 

van een animatieprogramma met de SenseHat. 

Superleuk!! 

 

Het planetarium bezoek op donderdag 26 januari was 

een succes. Het sloot mooi aan bij het IPC project: Mijn 

plaats in de ruimte! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

LEONARDO NIEUWS 
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Beleid 

We zijn druk bezig met de ontwikkeling van het Leonardo beleid. Dit wordt samen geschreven 

met KSU De Spits. Huidige onderwerpen zijn de het aannamebeleid, communicatie, organisatie 

van ons onderwijs en de missie en visie. De klankbordgroep wordt ook betrokken in dit proces 

met de uitwerkingen van de brown paper sessie vanuit de klankbordavond! 

Het doel is om 1 april 2017 de conceptversie te kunnen presenteren aan de MR.  

 

Groepen schooljaar 2017-2018 

We zijn al druk met de formatie voor aankomend schooljaar. Wat we nu  alvast met u willen 

delen is dat we kijken naar de mogelijkheid om 3/4 combinatiegroep, 5/6 combinatiegroep en 

7/8 combinatiegroep te formeren. 

 

Buitenspel op de Leonardo 

Op de Leonardo hebben een aantal kinderen het spel Kubb hervonden. Ontzettend leuk om te 

zien met hoeveel enthousiasme de kinderen dit doen. Ze spelen als team dus veel overleg, 

samenspel en lol!! 

  

 

KUBB - Het Zweedse gezelschapsspel voor 

Jong & Oud  

De Zweden spelen het al sinds de 

middeleeuwen, maar sinds de herontdekking 

een paar jaar geleden neemt de populariteit 

van Kubb snel toe. Het Kubbspel is trouwens 

een superleuk spel om mee te nemen op 

vakantie, om op de camping te spelen op een 

grasveld of juist op het strand!  

 

Kubb is een gezelschapspel dat buiten wordt 

gespeeld met 2 tot 12 deelnemers. Iedereen 

kan meedoen, jong en oud. Het spel wordt 

gespeeld op een speelveld van minimaal 4 bij 

6, maximaal 5 bij 10 meter.  

 

 

De grootte van het veld kan variëren afhankelijk van het aantal 

deelnemers en niveau van de spelers. Het speelveld moet redelijk 

vlak en egaal zijn. Normaal wordt er gespeeld op een gras of gravel 

veld, maar op het strand of in de sneeuw kan het ook. Een perfect 

spel dus om mee te nemen op vakantie! Doel van het spel is om te 

winnen door de koning om te gooien. Maar eerst moeten alle kubb's 

van de tegenstander veroverd worden. Het team dat als eerste alle 

kubb's van de tegenstander heeft omgegooid en daarna de koning 

omver werpt heeft het spel gewonnen.   

 

Natuurlijk is er nog veel meer spel zoals: voetballen, skaten,  

skateboarding, klimmen, verstoppen……… 
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   Een impressie van de gymles op donderdag van meester Robbert 
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groep 3-4-5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallo allemaal, 

 

Wij zijn groep 6\7  

 

En wij hebben het project over satellieten we hebben eerst een filmpje 

gekeken over André kuipers. André kuipers is een ruimtevaarder. 

In maart gaan we hem echt ontmoeten. We krijgen een college tour in Maart 

In Utrecht Tivoli Vredenburg. We zijn nu bezig met een eigen satelliet 

ontwerpen. 

 

Groeten namens de klas,  

Iris en Timo 

 

Hiernaast drie foto’s van het 

ontwerp van klasgenoten: 

  

Leonardo groep 7/8 

Schaaktoernooi 

reactie jan Willem en Pepijn: we hebben een hele leuke 

dag gehad op het Leidsche Rijn College.   

De Leonardo klassen waren in twee groepen verdeeld: De 

Achtbaan 1 en De Achtbaan 2. Eerst een stukje over het 

team De Achtbaan 2. 

Team 2: 

Wij zaten met 4 spelers en 1 reservespeler. We hadden 

bij de eerste ronde alles verloren. Verder weet ik het niet 

meer :-). Wij zijn uiteindelijk 2-na-laatste geworden:-( 

Nu een stukje over het team De Achtbaan 1. 
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Team 1: 

Ook wij zaten met 4-spelers en een wisselspeler.( Felix, Jan Willem, Samuel, Wessel en Kevin) 

We hebben plezier gehad elkaar leren kennen. We hebben op verschillende borden geschaakt 

ook op live borden dat was wel heel gaaf. 

Voor de rest hebben we een hele leuke dag gehad 

Hopen dat er nog meer mensen de volgende keer meedoen  

Gemaakt door: Jan Willem en Pepijn 

Het Zapp weekjournaal: 

Afgelopen vrijdag mochten 8 kinderen hun vraag stellen voor de camera van het Zapp 

journaal! De vragen bestemd zijn voor Bart van der Linden. Bart is een freerunner die het 

freerunning RedBull Art of Motion 2016 heeft gewonnen. Tijdens het weekjournaal zal Bart een 

paar vragen beantwoorden. Wij zijn heel benieuwd welke vragen tijdens de uitzending gesteld 

worden! 

Mindset 

In de klas hebben wij gesproken over het onderwerp "mindset" en doorzettingsvermogen. De 

kinderen gingen met elkaar in gesprek aan de hand van een aantal stellingen zoals "alle 

professoren waren vroeger goed op school" en "zelfs de beste voetballers hebben hard moeten 

trainen om de top te bereiken".  

Samen bekeken we een filmpje over beroemde personen die tegenslagen in hun leven hebben 

ervaren en toch de top bereikten. Het is moeilijk voor te stellen dat de beste basketbalspeler 

aller tijden "Michael Jordan" ooit afgewezen werd voor het basketbalteam  

op de middelbare school of dat er over Walt Disney gezegd werd dat hij te weinig fantasie zou 

hebben. Deze personen zetten toch door en bereikten zo de top. 

Gymlessen 

Op de vrijdag verzorgen de kinderen uit groep 7/8 hun eigen gymles. Elke week mag een 

andere leerling samen met juf Sarah de gymles geven. Het is de bedoeling dat de kinderen 

van te voren een lesvoorbereiding maken om zo goed voorbereid de les te kunnen geven. Het 

is erg leuk om te zien hoe enthousiast en serieus de kinderen deze taak oppakken.  

IPC 

Het planetarium 

We waren naar de Achtbaan geweest om naar een planetarium te gaan eerst 

kwamen we aan bij de plek waar het planetarium stond. het leek een gigantisch springkussen. 

Eerst ging groep 6,7 en wij gingen naar een klas waar we even een filmpje gingen kijken. Toen 

na drie kwartier gingen we naar het planetarium. Het was helemaal 

  opgeblazen. We gingen er in en we gingen zitten op de kussens en keken naar boven 
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we zagen de hemel waarop ineens de sterenbeelden verschijnen daarna gingen we even 

kijken bij wat planeten toen nog enkele vragen over de ruimte en toen moesten we weer 

gaan.  

Kraters op de maan: 

De kinderen hebben tijdens een onderzoeksactiviteit bekeken 

hoe de grootte en de snelheid van een vallend voorwerp de 

omvang van een inslagkrater beïnvloedt. Het was een 

afwisselende les met heel veel rotzooi, maar een plezier dat 

we hadden! 


