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Het komt niet zo vaak voor dat we ons genoodzaakt zien een tropenrooster in te lassen. Bijzonder om in 

augustus en september dit 2 keer te moeten toepassen. We krijgen wel eens vragen waarom we dit nodig 

vinden of waarom we dit niet eerder kunnen aankondigen. We zijn hiervoor afhankelijk van de 

weersvoorspelling die (zoals u wellicht ook heeft ervaren) nog wel eens anders uitpakt. Dit maakt dat we 

een aantal dagen van te voren daadwerkelijk over gaan tot een tropenrooster. Daarbij is de 

gevoelstemperatuur in de school de belangrijkste factor. 

Wel wind/ geen wind speelt dan ook een rol. Om 

misverstanden te voorkomen willen we nog eens 

benadrukken dat de kinderen hun gewone lesdag volgen. 

Wanneer u als ouder in de gelegenheid bent, bieden we u 

de mogelijkheid uw kinderen, in verband met de hitte in de 

school, eerder op te halen.  

Laten we hopen dat we in de wintermaanden, geen 

tropenrooster nodig hebben of een dagje ijsvrij! 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALGEMEEN 

AGENDA 

 
Iedere woensdag en vrijdag: FRUITDAG 

 
Woensdag 12 oktober MR 19.30u 
Woensdag 12 oktober KBW Voorstelling: opa Jan 
Vrijdag 14 oktober  afsluiting KBW 
Maandag 17 oktober  tot en met vrijdag 21 oktober  
                          HERFSTVAKANTIE 
Woensdag 26 oktober  rondleiding nieuwe ouders 
Maandag 31 oktober  MR+ 19.30u 
Dinsdag 1 november  werkgroep avond kerst 
Dinsdag 8 november Achtbaanflits 4 
Donderdag 10 november       HB informatie avond 
Vrijdag 11 november  nationaal schoolontbijt. 
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Maandagochtend 19 september heeft wethouder Lot van Hooijdonk samen met de fietsburgemeester de 

week "way to go verkeersslang" feestelijk geopend.  

Er waren al aardig wat kinderen met versierde fietsen en schoenen naar school gekomen! Alle kinderen die 

op de fiets of te voet waren kregen een 'way to go' sticker van de fietsburgemeester. Voor de ouders was er 

een koffiebar opgesteld. Heeft u er ook een heerlijke cappuccino gekregen? 

Fietsenwinkel: Leidsche Rijn Tweewielers was ook aanwezig met elektrische fietsen voor ouders om eens te 

proberen hoe dat fietst...misschien een goed alternatief vervoersmiddel. 

De hele week konden de kinderen op het digibord aangeven hoe ze naar school zijn gekomen en kregen ze 

een sticker. Elke vervoerswijze heeft een eigen sticker. 

Ter voorbereiding van de Way 2 Go week hebben alle groepen een voormeting gedaan. Hieruit kwam naar 

voren dat 76% van alle kinderen op een duurzame manier naar school kwam. We hebben toen als doel 

gekregen om dit met 20% te verhogen. En dit is helaas net niet gelukt, we komen maar 3% tekort. Maar dat 

betekent niet dat we dit niet alsnog kunnen halen. Volgende week zullen we de eindmeting doen.  

Hoe gaaf zou het zijn om alsnog die 96% te halen! Dit allemaal natuurlijk met als doel om de 

verkeersveiligheid rond de school te verbeteren doordat er meer kinderen en ouders met de fiets of lopend 

naar school gaan. Iedereen die hieraan heeft meegeholpen: SUPER bedankt, Way 2 Go!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJECT VERKEERSSLANG AKKRUMERRAKLAAN WAY TO GO 
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Tijdens de Kinderboekenweek 2016 staan opa’s en oma’s centraal onder het motto Voor altijd 

jong. De 62ste editie van de Kinderboekenweek 

Op donderdag 6 oktober was de opening van de kinderboeken week in de rode zaal.  

 

Deze opening werd verzorgt door de kinderen van groep 8. Zij hadden een leuk toneelstukje 

bedacht dat helemaal paste bij het thema “voor altijd jong” 

Verder wordt er in verschillende klassen voorgelezen door opa’s en oma’s en vertellen zij de 

kinderen over het onderwijs van vroeger en nu.  

 

 

Het liedje van kinderen voor kinderen, speciaal voor opa’s en oma’s geschreven,  hoor je 

dagelijks door de gangen klinken!  

 

https://www.youtube.com/watch?v=pVs8gFM-kjE  

 

 

Op woensdag 12 oktober hebben we een voorstelling voor de hele school:  

 

Onze hilarische, clowneske, interactieve 'Opa Jan maakt zijn huis schoon' voorstelling, zal 

iedereen enthousiast maken de boeken van Opa Jan te gaan (voor)lezen. Wij zijn er in ieder 

geval heel enthousiast over, en dat is in onze voorstelling te beleven! Er wordt in gezongen, 

gestruikeld, rommel gemaakt en ook weer opgeruimd.. of was het nu andersom? en er kan 

natuurlijk meegezongen worden met ons eigen 'Opa Jan lied'. 
 

 

                                        

Mats: 
Mats presenteerde vandaag zijn stukje over de blobvis  

een van de meest vreemde soorten vissen die bestaan 

aan de zijkant gewoon, maar aan de voorkant...... 

 

 
 

Het IPC thema ….is nog in volle 

gang. Hier is een mindmap en 

een poster te zien 

 

Start training Rots en Water 

 

Rots en Water is een zogenaamde sociale competentie training. Op een psycho-fysieke wijze 

werken we aan het vergroten van het lichaamsbewustzijn van de kinderen. Kinderen leren  

LEONARDONIEUWS 

KINDERBOEKENWEEK 

https://www.youtube.com/watch?v=pVs8gFM-kjE
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kracht en rust voelen in hun buik (kracht- en rustcentrum) en vergroten hiermee hun 

zelfvertrouwen en zelfbeheersing. Kinderen worden zich bewuster van opbouwende spanning 

in hun lichaam en van de triggers die dit veroorzaken. Zij leren zich te ontspannen en opnieuw 

contact te maken met hun kracht en rust en vanuit daar hun gedragskeuzes te maken. 

De psycho-fysieke werkwijze kenmerkt zich door de vele actieve werkvormen die we 

gebruiken. In de gymzaal bieden wij werkvormen aan waardoor de kinderen eerst gaan 

ervaren. Dit zijn werkvormen uit martial arts, yoga en mindfulness. Op een prettige en actieve 

wijze ervaren zij hun lichaam en wat daarin allemaal gebeurt. Vanuit de ervaring reflecteren 

we op gedachten, gevoel en gedrag.  

Rots en Water staan voon verschillende kwaliteiten die wij allemaal hebben. De Rots 

kwaliteiten staan onder andere voor: gespannen spieren, ik weet wat ik wil, ik ga mijn weg, ik 

bepaal. De Water kwaliteiten staan voor: ontspannen spieren, ik weet wat ik wil en heb  

aandacht voor de ander, wij bepalen samen. Vanuit de praktijkervaring heeft de trainer hier 

zelf twee gedragstypen aan toegevoegd: Dynamiet en Waterdamp. Dit zijn beiden 

ongecontroleerde en onbewuste gedragstypen. Dynamiet staat voor ontploffen, uitbarsten, 

schelden en schoppen. Waterdamp staat voor verdwijnen, oplossen, ontwijken, zielig in een 

hoekje kruipen. In de training worden Rots en Water als constructief gedrag getypeerd en 

Dynamiet en Waterdamp als niet-constructief. De training wordt verzorgd door Michel Rem. 

Michel is gymdocent en werkt sinds 8 jaar als jongerencoach en trainer op het grensgebied van 

sport, hulpverlening en onderwijs. Voor meer informatie zie www.dewegvandeheld.nl 

Bouwwerken groep 3 

 

 

 

http://www.dewegvandeheld.nl/
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Middels deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen op het gebied 
van de RT+. 
 

De RT+ bestaat uit verschillende onderdelen en vormt het onderwijsaanbod voor kinderen die ver boven 
het groepsniveau werken. De deelname aan de verschillende onderdelen hangt af van de 
onderwijsbehoeften van de leerling. Voor sommige kinderen volstaat een plusmap in de klas, andere 
kinderen nemen deel aan de projecten, sommige aan de filosofielessen en andere 
kinderen nemen deel aan alle onderdelen. 
 
De RT+ lessen worden dit schooljaar op maandag, donderdag en vrijdag verzorgd 
worden door juf Janieke en juf Sarah. 
 

In de klassen zullen de kinderen werken uit een eigen 
plusmap. De komende weken worden deze kinderen op 
weg geholpen met het maken van een planning. Na de herfstvakantie zullen de 
kinderen dit in de klas onder begeleiding van de leerkracht doen. 
 
Het komende jaar staan er verschillende activiteiten op de planning voor de RT+. 
Inmiddels zijn we gestart met het thema “Regenwoud”. Hopelijk zal ook dit 

schooljaar een professor een bezoek brengen aan onze school in het kader van het project “Meet the 
Professor”. Het schaakaanbod zal ook dit schooljaar een rol spelen binnen de gehele school. Twee 
keer per jaar organiseren wij een schoolschaaktoernooi voor de kinderen uit groep 3/4/5 en voor de 
kinderen uit groep 6/7/8. 
 
Ook dit schooljaar zullen wij aandacht besteden aan het onderzoekend leren. In het kader van de 
Grote Wetenschapsdag 2016 hebben alle kinderen uit de bovenbouw de stappen van het 
onderzoekend leerproces doorlopen. 
Wij verheugen ons op een leerzaam schooljaar! 
 

 

 

     Doet u ook mee? 

Beste kinderen en ouders van basisschool de Achtbaan, 
Wij zijn groep 8 en doen mee aan een project. De e-waste 

race! We proberen met de groepen 8 zoveel mogelijk elektronisch afval op te halen. We 

hebben al bijna vijf containers met elektronisch afval opgehaald en we zijn nog lang niet klaar! 

Jullie kunnen ons ook een handje helpen door elektronisch afval mee te nemen naar school. 

Daar kun je het inleveren bij de groepen 8. We kunnen het afval ook bij u op komen halen. Via 

www.ewasterace.nl kun je het afval aangeven, zodat wij zien waar we het kunnen ophalenAls 
er nog vragen zijn, dan horen we het graag!               

Groetjes, 

De beide groepen 8!  

 

RT+ 

GROEP 8 DOET MEE MET E-WASTE RACE! 
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Inmiddels zijn de scholen al weer enkele weken bezig. Dit schooljaar zal er namens Kind en 

Motoriek maandelijks een stukje over de motoriek in de nieuwsbrief verschijnen. Dit kan 

inhoudelijke informatie zijn, maar ook motorische oefeningen- en tips voor thuis. Ook dit 

schooljaar is er een kinderoefentherapeut van Kind en Motoriek op de school van uw kind 

aanwezig. De kinderoefentherapeut behandelt kinderen met motorische problemen in zowel de 

grove- als fijne motoriek. Op “De Achtbaan” is Jorieke Koman-Bergsma de 
kinderoefentherapeut. Voor al uw vragen kunt u bij haar terecht (aanwezig op maandag). 

Altijd op de hoogte blijven van Kind en Motoriek en interessante speltips ontvangen? Like ons 
dan op www.facebook.com/kindenmotoriek 

 

 

Graag stellen wij ons aan u voor. Wij zijn jeugdarts Anusjka Cooman en 

jeugdverpleegkundige Carolien Peene van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 

4-18 jaar. Dit schooljaar zijn wij verbonden aan de school van uw kind.  

Wij willen u graag informeren over de verandering in de manier van werken 

van JGZ. De zorg voor jeugd is de laatste jaren sterk in verandering. Ook de 

JGZ van de gemeente Utrecht beweegt daarin mee. JGZ zet nog meer dan 

voorheen de dialoog met ouders en kind centraal. Dat betekent dat wij in 

overleg met ouders en scholen het contact met het kind en ouders flexibel 

invullen. De behoeften van ouders en kinderen zijn het vertrekpunt om tot 

meer maatwerk te komen.  

Vanaf 1 september 2016 nodigen wij alle kinderen niet meer standaard uit 

voor een consult. De assistente van de JGZ meet en weegt alle kinderen en 

test het gehoor en het zicht van de kinderen uit groep 2, dit gebeurt op 

school. Voor leerlingen van groep 7 test de assistente, naast lengte en 

gewicht, alleen extra het gehoor en het zicht op verzoek van ouders of 

leerkrachten of naar aanleiding van eerdere signalen.  

De ouders krijgen na afloop van dit onderzoek een brief thuis gestuurd met 

de uitkomst. 

Een vervolg kan ook zijn dat ouders en kind uitgenodigd worden voor een 

gesprek en onderzoek met en door de jeugdverpleegkundige of jeugdarts op 

het Centrum voor Jeugd & Gezin in de wijk. 

Aan de leerkracht van uw kind vragen wij informatie over de ontwikkeling 

van uw kind. Zij zien uw kind bijna dagelijks. De leerkracht zal u eerst op de 

hoogte brengen wanneer er informatie gegeven wordt. Wanneer 

leerkrachten op andere momenten vragen hebben over de ontwikkeling van 

uw kind kunnen zij deze ook, na toestemming van u, met ons overleggen. 

 

De JGZ ziet ouders en kinderen op het spreekuur als er vragen zijn over de 

gezondheid en/of de ontwikkeling van een kind. Onderwerpen waar wij 

bijvoorbeeld met ouders/verzorgers/kinderen over praten zijn: zindelijkheid, 

pesten, echtscheiding, onder- en overgewicht, opvoedingsvragen en 

slaapproblemen. U kunt als ouder zelf het initiatief nemen voor het maken 

van een afspraak voor zo’n  gesprek. Wilt u zelf een afspraak met ons 

maken, bel dan 030 – 286 33 00. Wij denken graag met u mee! Ook voor uw vragen over de 

vernieuwde werkwijze kunt u uiteraard bij ons terecht! 

 

 

KIND EN MOTORIEK 

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 

Anusjka Cooman 
jeugdarts 

Carolien Peene 
Jeugdverpleegkundige 


