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De lente is begonnen het zonnetje schijnt, hoop doet leven! We hopen dan ook dat u 

vandaag massaal de stembus heeft opgezocht en een partij heeft gekozen die het 

onderwijs een warm hart toedraagt. 

 

De komende periode staat bij ons (achter de schermen) in het teken van het nieuwe 

schooljaar. Dat betekent onder andere dat we starten met de jaarplanning, de formatie 

en onze nieuwe schooltijden op de hoofdlocatie.  

Vanaf het schooljaar 2017-2018 hebben we op de hoofdlocatie een ander lesrooster. 

Alle dagen gaan alle kinderen van 8.30u tot 14.15u naar school.  

 

In de MR hebben we het beleid voor gezonde voeding vastgesteld. Als team hebben we 

ervoor gekozen om een stimulerende en inspirerende taak op ons te nemen met 

betrekking tot gezonde voeding. Dat betekent dat we gezonde traktaties stimuleren, 

dat we vieren dat we 100% fruit zijn op de maandagen en de woensdagen en dat we 

waterweken en fruitweken hebben gepland in het nieuwe schooljaar. Het beleid vindt u 

binnenkort terug op onze website. 

 

Voor onze Leonardo groepen op de Binnentuin is er voor de krokusvakantie een aparte 

achtbaanflits uitgebracht. Hierin hebben we voor deze ouders een informatie avond 

aangekondigd op woensdag 29 maart. Deze avond is bedoeld voor de ouders van de 

Leonardogroepen. Komende week ontvangen deze ouders hiervoor de uitnodiging met 

de agenda.  

ALGEMEEN

 

AGENDA 

Elke woensdag en vrijdag is het fruitdag! 
 

Maandag 13 maart Schoolschaaktoernooi 
Woensdag 15 maart Atelier 3/4/5 en 

verkiezingen 
Donderdag 16 maart  Atelier 6/7/8 
Vrijdag 17 maart   Atelier 1/2 
Week 12 Week van de Lentekriebels  
Woensdag 22 maart           Atelier 3/4/5 
Donderdag 23 maart Atelier 6/7/8 
Vrijdag 24 maart   Atelier 1/2  
Week 13  Week van de Lentekriebels 
Maandag 3 april  Informatieavond HB 
Woensdag 5 april Rondleiding nieuwe ouders 
Vrijdag 7 april   Debattoernooi groep 8 
Zondag 9 april   Palmzondag  
Maandag 10 april  Open podium 3-8 groepen A 
Dinsdag 11 april  Open podium 3-8 groepen B 
 Achtbaanflits 8 
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Beste ouder(s)/verzorger(s),  

Na het gezellige Carnavalsfeest gehad te hebben, zijn we op de Achtbaan alweer 

klaar voor het volgende feest: Pasen!  

In de aanloop naar het Paasfeest toe, geven we in de klas lessen uit onze 

godsdienstmethode Hemel en Aarde. De thema’s die in deze lessen centraal 

staan zijn: dankbaarheid en vriendschap. Hieronder meer informatie uit de 

methode: 

Wie raakt niet betoverd door beelden van kleurrijke vissen, die alleen of in grote 

scholen door helderblauw water lijken te vliegen? De onderwaterwereld van 
vissen is magisch. In veel culturen en levensbeschouwingen staan vissen 
symbool voor voorspoed en dankbaarheid. Denk aan Japanse koikarpers of 

sprookjes over vissen die je meenemen naar een onderwaterrijk. Ook in het 
christelijk geloof zijn veel verhalen over vissen: in scheppingsverhalen, Jona in 

de walvis en over de leerlingen van Jezus die vissers waren.  
De komende weken gaan de lessen voor godsdienst en levensbeschouwing van 
onze methode Hemel en Aarde over vissen.  

In deze lessenserie is veel ruimte en aandacht voor creativiteit, verbeelding en 
verwondering. De kinderen kijken naar kunstwerken over vissen en maken die 

zelf ook. Ze stellen zich voor wat allemaal in de diepzee te vinden zou kunnen 
zijn. Zo maken ze kennis met de onwaarschijnlijke rijkdom van de wereld om 
hen heen.  

In de christelijke traditie spelen vissen een duidelijke rol. Er zijn veel verhalen 

over Jezus die zich afspelen in de visserswereld van zijn volgelingen. De eerste 

christenen gebruikten de vis als symbool voor hun gemeenschap; tegenwoordig 

zie je dat visje nog steeds, bijvoorbeeld achterop auto’s. Het prachtige verhaal 

over Jona is een van de klassieke verhalen. Dit keer vertellen we het eens niet 

aan kleuters, maar aan de kinderen van de bovenbouw, aan de hand van 

prachtige schilderijen die erover zijn gemaakt. 13 april vieren we ook het 

paasfeest. We horen de verhalen over het laatste avondmaal, de kruisiging en de 

opstanding van Jezus. We hopen dat deze verhalen en kleine viermomenten 

mooie en betekenisvolle herinneringen zullen worden in het leven van de 

kinderen. 

Op donderdag 13 april viert de Achtbaan gezamenlijk Pasen op school. Volgens 

traditie starten we deze dag met een gezellig ontbijt dat we voor elkaar maken 

(meer informatie hierover volgt nog).  

Daarna vieren we onder leiding van pastoraal medewerker Yuri Saris Pasen in de 

rode zaal. Hierbij staan we stil bij de thema’s uit Hemel en Aarde.  

 

PASEN 
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U krijgt van ons per mail meer uitleg over deze dag, maar voor nu alvast 

belangrijke mededelingen: 

- We hebben op deze dag continurooster (8.30u – 14.00u): geeft u uw 

kind een 10-uurtje en lunch mee?  

- Denkt u er ook aan om de BSO in te lichten over het continurooster?  

- Per klas wordt er een Palmpaasstok gemaakt. Deze wordt gegeven aan 

iemand die een lichtje in het donker kan gebruiken. Wilt u hiervoor 

versierspullen meenemen? Denk aan dropveters, paaseitjes, groene 

takjes, rozijnen, fruit enz. 

- Oproep: we zijn op zoek naar snoeimateriaal (krulhazelaars, takken en 

ander groen) om de school in Paassfeer te brengen. Hiermee halen we de 

lente in school. Kunt u ons hiermee helpen? Alles is welkom! Het 

meegebrachte groen kunt u inleveren bij de leerkracht van uw kind. Alvast 

dank!  

Vriendelijke groet,   

De Paascommissie  

 

Beste ouders en kinderen, 

 

De Veertigdagentijd en voorbereiding op Pasen is begonnen 

met Aswoensdag. De katholieke parochie kan weer veel 

aanbieden voor jullie gezinnen en kinderen, maar ook voor de 

tieners, jongeren, ouders en jongvolwassenen.  

Een kleine greep uit de digitale nieuwsbrief: 

 

- Vastenproject in De Meern en Vleuten 

- Wekelijkse opvang voor de allerkleinsten in Vleuten 

- Palmpasen, een Kinderkruisweg en het Paasfeest 

- De tienergroep gaat samen live naar The Passion kijken 

- Voor jongeren wordt een Taizéreis georganiseerd 

 

Jullie kunnen de digitale nieuwsbrief lezen via deze link: 

www.tinyurl.com/nieuwsbrief2017-1 

 

Ik wens jullie een inspirerende voorbereiding op het grote geloofsheim van 

Pasen! 

 

Hartelijke groet, 

Yuri Saris, pastoral werker  

Parochie ‘Licht van Christus’ 

PAROCHIE ‘LICHT VAN CHRISTUS’ 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmiu_Jk8LSAhWBMhoKHZU9AaoQjRwIBw&url=http://www.healthclubopenair.com/roosterwijzigingen-met-pasen/&psig=AFQjCNFsxZGk7vMWDYtCxw6c997s_bhDpQ&ust=1488898531722929
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Muziekschool 

 

Misschien heeft u de enthousiaste verhalen 

van uw kind al gehoord? Kunstencentrum 

Nieuwe Vaart (de muziekschool) is drie 

dinsdagen bij ons op school om 

muzieklessen te verzorgen voor de kinderen 

van de groepen 5 t/m 8. Er zijn steeds drie 

muziekdocenten en ze nemen een heleboel 

muziek-instrumenten mee! Tijdens de 

eerste les mochten de kinderen spelen op 

de viool, de trompet en op diverse soorten 

slagwerk. In de tweede les zijn er weer 

andere instrumenten waar de kinderen kennis mee mogen maken. Na afloop van de 

lessen biedt de muziekschool tegen een gereduceerd tarief een naschools programma 

aan. Kinderen die dat willen kunnen een instrument kiezen dat ze graag zelf zouden 

willen bespelen. Ze lenen dit instrument van de muziekschool. Het instrument mag dus 

ook meegenomen worden naar huis. De kinderen krijgen vervolgens een aantal 

proeflessen op dit instrument. Die proeflessen zullen na schooltijd in ons eigen gebouw 

plaatsvinden. Een prachtig project! Binnenkort zal de muziekschool u nader informeren 

door middel van een folder waarin u over de mogelijkheden kunt lezen.  

 

 

 

 

 

 

Aanpassing in begeleiding RT+ 
 

Door personele verschuivingen hebben we in de afgelopen weken vaker een 
beroep moeten doen op juf Nathalia voor de RT+. Nu duidelijk voor ons is dat de 

personele verschuivingen blijvend zullen zijn, zal juf Nathalia tot de 
zomervakantie op maandag en dinsdag de RT+ blijven doen. Ook zal juf Sanne 
op vrijdagmiddag een RT+ groepje onder haar hoeden nemen. Dat betekent dat 

Juf Sarah, juf Nathalia en juf Sanne verantwoordelijk zijn voor de RT+ tot aan de 
zomer!  
 

Mindmaps  
 

Met de groepen 2 en 3 gaan we de komende weken op verschillende manieren 
met mindmaps werken. We zijn gestart met het maken van een mindmap over 

het prentenboek 'Woeste Willem'. Als deze klaar zijn, komen ze in de 
kleutergang te hangen. Neem dan gerust eens een kijkje! 
 

RT+  

MUZIEK  
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Filosoferen  
 
We hebben deze week met de groepen 4, 5, 6 en 7 gefilosofeerd over de vraag 

'Is een persoon die steelt altijd een dief?'. Er werden mooie dingen gezegd. We 
hadden eigenlijk te weinig tijd, want er kwamen steeds meer vragen bij ons op...  

'Als je zonder te vragen een koekje uit de koekjespot pakt, is dat dan ook stelen? 
En als je iets van je broer/zus pakt? Hoe waardevol moet iets zijn voordat het 
stelen is?' 

 
Kwaliteitenspel 

 
Met de groepen 4,5,6 en 7 hebben we o.a. het kwaliteitenspel gespeeld. De 
kinderen mochten een kaartje met een kwaliteit pakken en zeggen wat de 

kwaliteit betekent en of ze zichzelf herkennen in deze kwaliteit. Of dat ze juist 
een ander herkennen met deze kwaliteit.  Er kwamen mooie gesprekken op gang 

en er werden over en weer kwaliteiten aan een ander gegeven. Dat was mooi om 
te zien! Ook kwamen er punten naar voren waarin we onszelf willen verbeteren. 
Met deze punten en het kwaliteitenspel gaan we de komende tijd nog verder. 

Met de groepen 4 en 5 gaan we ook werken aan 'Ons persoonlijk journaal'. 
 

Meet the professor 
 
Meet the professor groep 6 en 7: 

Op woensdagochtend 29 maart  stappen 145 professoren van de Universiteit 
Utrecht weer op de fiets naar de basisscholen van Utrecht! 

Ook de plusklas van de Achtbaan wordt door één van deze professoren bezocht! 
Alle kinderen mogen hem of haar tijdens dit bezoek het hemd van het lijf vragen! 
Op dit moment krijgen de kinderen allerlei spannende hints over welke prof bij 

hen op bezoek komt.  
 

Schaaktoernooi 
 
Maandagochtend 13 maart was er voor de groepen 3, 4 en 5 weer ons jaarlijkse 

schoolschaaktoernooi.  
Er werden veel mooie en spannende partijen gespeeld. Iedereen deed 

enthousiast mee en liet zien wat ze waard waren. 
 

De winnaars van 2017 zijn geworden:  
 
nummer 1 Finn B.  

nummer 2 Jilles 
nummer 3 Tjeerd 

 
Super goed gedaan allemaal!!! 
 

Dank aan alle hulpouders! 
 

 
 
 
 

https://ksu-deachtbaan.socialschools.nl/#photo-content-802278
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Haken voor het goede doel 

Mijntje, Elin en Roos hebben het plan bedacht om te 

gaan haken voor het goede doel! 
We zijn afgelopen woensdag begonnen met groep 
3/4/5 om te oefenen met een lapje  haken. Het is 

nog best wel lastig. Volgende week start groep 6/7 
en daarna 7/8. We zijn blij dat Iris en Nicolette 

komen helpen voor de begeleiding. 
Wanneer we de steken een beetje kennen vragen we 
een kleine donatie om katoen te kunnen kopen en inktvisjes te gaan haken voor 

te vroeg geboren baby’s. In de gang zullen we foto’s en over een week een 
zelfgemaakt spaarpot neerzetten in de ochtend voor een kleine bijdrage. Heeft u 

nog katoen liggen wat wij mogen gebruiken dan mag dit in de dozen tegenover 
groep 3/4/5. 
We zijn trots op dit initiatief van Mijntje, Elin en Roos. Super gedaan meiden! 

 
http://kleine-inktvisjes.eu/  

In januari 2013 haakte een Deense vrouw een inktvisje voor een veel te vroeg 
geboren kindje. 

Dit inktvisje werd bij het kindje in de couveuse gelegd en het bleek 
dat het kindje daar een stuk rustiger van werd en ook niet meer zo 
vaak aan de slangen en sonde trok. 

Ook andere te vroeg geboren kindjes kregen zo’n inktvisje en wat 
bleek: de ademhaling en hartslag van de kindjes werden 

regelmatiger en het zuurstofgehalte in hun bloed werd hoger. 
Waarschijnlijk lijken de tentakels van de inktvisjes op de 
navelstreng die de kindjes vasthielden toen ze nog in de buik van 

hun moeders zaten. 
Ook de andere kindjes bleken veel minder vaak hun slangen los te 

trekken. 
In Denemarken was een mooi project ontstaan: inktvisjes haken 
voor kindjes die daar in de couveuse lagen. 

 
Al snel waaide dit project over naar Zweden. 

Ook daar werd het ene ziekenhuis na het andere enthousiast over de effecten 
van de inktvisjes. 
En vele Zweedse vrouwen begonnen inktvisjes te haken. 

Het project ‘Små bläckfiskar’ oftewel ‘Kleine inktvisjes’ was geboren. 
Wij zijn er trots op dat wij dit project met goedkeuring van en in overleg met de 

Scandinavische initiatiefnemers mogen voortzetten. 
 
Inmiddels zijn er ook veel Nederlandse en Belgische ziekenhuizen die inktvisjes 

willen ontvangen om bij de kindjes te leggen. 
Hoe gaat dat in zijn werk? 

 

LEONARDO NIEUWS 

http://kleine-inktvisjes.eu/
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De inktvisjes worden gehaakt en gebreid op 100% vrijwillige basis door mensen 
die het project een warm hart toedragen. 
Zowel garen als verzendkosten zijn voor eigen rekening. 

Inktvisjes die klaar zijn, worden verstuurd naar de ambassadeur van een 
ziekenhuis dat meedoet.  

 
Voor elk ziekenhuis dat meedoet aan het project is er iemand ambassadeur 
geworden. 

Deze ambassadeurs zamelen inktvisjes in. Ze controleren of deze aan de 
veiligheidseisen voldoen (die natuurlijk streng zijn voor zulke kwetsbare kindjes) 

en wassen de inktvisjes op 60 graden om bacteriën te doden. 
Daarna wordt elke inktvis apart ingepakt, samen met een kaartje dat ofwel door 
de maakster erbij gedaan is ofwel een standaardkaartje en een informatiebriefje 

voor de ouders. 
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Zaterdag 1 april 2017 van 10.00 tot 12.00 uur 
 
Kinderkleding nodig? Kom dan eens kijken bij de Kinderkledingbeurs Leidsche 

Rijn en sla je slag. Zo'n 45 particulieren verkopen gebruikte, maar bruikbare 
kleding en speelgoed. Er zijn ook een enkele (web)winkels aanwezig met 

topmerken: Kinderen van Belle, SterkStore, Cute ‘n Cool en Kiekeboe Kids met 
hippe, schattige  en stoere kinderkleding. 
 

Entree is gratis! 
 

Verkopen? 
Zin om de kledingkasten van de kinderen uit te ruimen? Huur dan een tafel en 
verdien geld op een leuke manier én maak iemand anders voor een zacht prijsje 

blij met je mooie kinderkleding! De inschrijving voor een tafel is op 
woensdagavond 29 maart om 19:00 uur in de ontmoetingsruimte van 

Kindercluster Voorn. Vanaf 19:15 uur worden de beschikbare plekken verloot 
onder de aanwezigen. De prijs voor een tafel is 10 euro. Tijdens deze avond 
kunnen uitsluitend particulieren meeloten voor verkoop van tweedehands 

kinderkleding en speelgoed. 
 

Locatie kinderkledingbeurs: in Kindercluster 
Voorn, Akkrumeraklaan 101-131 in Utrecht 
(Langerak, Leidsche Rijn). 

 
Meer informatie: 

www.kinderkledingbeursleidscherijn.nl  
of volg ons op Facebook Kinderkledingbeurs 
Leidsche Rijn 

 
 

Over Kinderkledingbeurs Leidsche Rijn 
Twee keer per jaar wordt Kinderkledingbeurs Leidsche Rijn georganiseerd in 
Kindercluster Voorn door een enthousiast team van vrijwilligsters. Eén keer in de 

lente, waarbij overwegend lente- en zomerkleding wordt verkocht en één keer in 
de herfst waarbij de nadruk ligt op herfst- en winterkleding. Naast kleding 

worden er ook kinderschoenen en speelgoed verkocht.  Met dank aan Basisschool 
De Boomgaard en Doenja Diestverlening voor het beschikbaar stellen van de 

ruimtes. 
 

 

KINDERKLEDINGBEURS LEIDSCHE RIJN 

http://www.kinderkledingbeursleidscherijn.nl/

