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De dagen worden weer korter en de agenda tot de kerstvakantie is weer goed gevuld 

met extra activiteiten.  

Natuurlijk begint dat deze week met st. Maarten (het lichtjesfeest) en de goedheiligman 

vindt hopelijk zijn weg weer naar ons land. In de tussentijd zorgen de muzikale 

ochtenden (Akkrumerraklaan) nu al voor een warm welkom op school. Een mooi initiatief 

van onze vakdocent muziek: Yvonne! Naast deze sfeermakers worden kinderen ook 

uitgedaagd tijdens de codeweek en de beverwedstrijd. In de ateliers die in december in 

het teken van kerst staan kunnen de kinderen zich weer inschrijven voor een creatieve 

workshop. Niet alleen onder schooltijd zijn er tal van extra activiteiten ook na schooltijd 

is er aanbod. De lessen van mad science zijn op beide locaties van start gegaan. Leuk 

dat we met enthousiaste kinderen 3 groepen hebben kunnen formeren.  

In deze Achtbaanflits leest u meer over de diverse feesten, is er nieuws van onze 

Leonardo groepen en een uitgebreid verslag van de RT+, ook leest u wat er aan bod 

komt in onze methode voor levensbeschouwing: hemel en aarde. 

 

In dit voorwoord willen we u eraan herinneren dat we op onze hoofdlocatie in 

schooljaar 2017-2018 overgaan op een 5 gelijke dagen model waarbij we een 

continurooster hanteren 

 

Het team van De Achtbaan 

 

 

ALGEMEEN 

AGENDA 

Iedere woensdag en vrijdag: FRUITDAG 
 
Donderdag 10 november       HB informatie avond 
Vrijdag 11 november  nationaal schoolontbijt 
Maandag 14 november  codeweek/ beverwedstrijd 
Maandag 21 november week facultatieve gesprekken 
Vrijdag 25  november schoolschaaktoernooi 6/7/8 
Woensdag 30 november rondleiding nieuwe ouders 
Vrijdag 2 december sint Binnentuin 
Maandag 5 december Sint Akkrumerraklaan 
   studiedag Binnentuin 
Dinsdag 6 december studiedag beide locaties 
Woensdag 7 december atelier groep 1/2 
Donderdag 8 december atelier 6/7/8 
Vrijdag 9 december  atelier 3/4/5 
Maandag 12 december  MR 19.30u 
Woensdag 14 december  atelier 1/2 
Donderdag 15 december       atelier 6/7/8 
Vrijdag 16 december atelier 3/4/5 
Woensdag 21 december   kerstdiner Akkrumerraklaan 
Donderdag 22 december  kerstviering  
   Kerstdiner Binnentuin  
   Binnentuin om 13.00u vrij 
Vrijdag 23 december  Akkrumerraklaan 12.00u vrij 

Kerstvakantie 24 december 2016- 8 januari 2017 
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Beste ouders, 

 

Vol verwachting klopt ons hart… Vijf december is alweer bijna in zicht, zal de 

Goedheiligman onze school ook dit jaar weer komen bezoek? Zijn de kinderen (en 

ouders) lief geweest, zijn de verlanglijstjes al gemaakt? Wat een leuke, spannende tijd! 

 

Sinterklaas komt op 12 november aan in Maassluis, maar houden jullie vanaf 9 

november iedere avond het Sinterklaasjournaal in de gaten? Wat zal er dit jaar weer mis 

gaan…? Worden de cadeautjes op tijd ingepakt, worden er genoeg pepernoten en andere 

lekkere dingen gebakken? Wij gaan in ieder geval kijken, want op school volgen wij 

helemaal het Sinterklaasjournaal, ook wat betreft de Pieten. 

 

 

 

En dan… Wanneer Sint en zijn Pieten weer zijn vertrokken naar het warme Spanje en ons in 

het koude Nederland achterlaten… Is het weer tijd voor feest op de Achtbaan! Want ook het 

Kerstfeest zullen wij niet zomaar aan ons voorbij laten gaan. Op woensdag 21 december 

hebben we het kerstdiner op school. Gezellig in de avond naar school om samen te genieten 

van een feestelijke maaltijd. Er zal op de deuren een lijst komen te hangen. Hierop kunt u 

schrijven wat uw kind mee wil nemen naar school. De dag erna, op donderdag 22 december 

vieren de kinderen gezamenlijk het Kerstfeest op school, in de rode zaal o.l.v. pastoraal werker 

Yuri Saris. Op 23 december zijn alle leerlingen om 12.00 uur vrij en hebben we kerstvakantie. 

De Eventmanagers zijn al druk bezig met de voorbereidingen, om ervoor te zorgen dat deze 

leuke kinderfeesten zo gezellige mogelijk zullen verlopen. Een brief met meer informatie over 

deze feesten krijgt u binnenkort per mail. Voor meer vragen kunt u mailen naar 

tiersja.kamta@ksu-utrecht.nl 

Vriendelijke groetjes, De Eventmanagers 

 

 

IPC 

Deze week stopt ons eerste IPC project. We sluiten met de kinderen het project af aan de 

hand van verschillende presentaties. Het volgend project van IPC zal in januari weer 

starten. Deze week hebben de leerkrachten weer een studiemiddag over IPC waar onder 

andere het nieuwe thema van het project bekeken zal worden. Zodra we dit weten, 

zullen we dit communiceren zodat we er met z'n allen een geweldige invulling aan 

kunnen geven! 

 

 

LEONARDONIEUWS 

KERSTVIERING AKKRUMERRAKLAAN 

SINTERKLAASVIERING AKKRUMERRAKLAAN 
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Feestprojecten 

Tot de kerstvakantie richten wij ons nu op de thema's Sinterklaas & kerst. De 

twee commissies zijn al druk bezig met de voorbereidingen. De exacte invulling 

hiervan wordt nog met u gecommuniceerd.  

Met het sinterklaasfeest volgen we het sinterklaasjournaal. Deze zaterdag komt 

de lieve Sint weer in ons land en vanaf morgen, 9 november zal het 

sinterklaasjournaal weer te zien zijn bij Zapp. Voor ons is het ook spannend 

wat de precieze invulling zal zijn dit jaar, want dat houden ze erg geheim. Voor 

ons staat voorop dat we er een fijn feest van willen maken, met de nodige 

versiering en gezelligheid in de school!  

Codeweek 

Daarnaast start op 14 november de Codeweek/programmeren. We hebben veel leuk en 

interessant materiaal en zullen jullie via Social School op de hoogte houden. We gaan 

aan de slag met Scratch jr.9 op de tablet, Ko de Kraker, Studio.code.org, Game studio, 

Tangram (unplugged), Dash en Dot en Bitstrips.  

 

Nieuwe juf Mariska 

Juf Mariska is deze week gestart in groep 6/7. Zij werkt op de 

maandag, dinsdag en woensdag. Mariska komt uit IJsselstein en heeft 

een gezin. Zij zal zich op een ander moment nog uitgebreider 

voorstellen. Naast Mariska staat juf Tessa ter vervanging van juf Jeany. 

Volgende week zal duidelijk worden welke stappen Jeany gaat zetten. 

Zodra wij hier meer over weten, dan zullen wij dit communiceren. Juf 

Tessa kan ten alle tijden op de donderdag en vrijdag blijven werken. 

Voor degene die juf Mariska nog niet hadden gezien: ze staat 

hieronder! 

Informatieavond HB 

Aankomende donderdag 10 november hebben we een algemene HB informatieavond op 

de Binnentuinlaan.  De uitnodiging hiervoor staat op Social Schools. Tijdens deze avond 

zal Novilo ons meenemen in de wereld van onze HB kinderen en ons meer vertellen over 

de 7 uitdagingen die de kinderen en wij als opvoeder tegenkomen. Deze uitdagingen 

liggen op terreinen van de overtuigingen, het geheugen, de motivatie, de 

frustratietolerantie, het samenwerken en het zelfstandig werken en van het wegwerken 

van hiaten.  

met vriendelijke groet,  

Esther Splinter 
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Project IPC groep 4 t/m 8 

 

De kinderen zijn druk met de voorbereidingen voor de afsluiting van het 

Jungle project. Negen weken lang hebben de kanjers van de RT+ zich 

ingezet op school en thuis om er een mooie presentatie van te maken! 

Door voorkennis op te halen, mindmappen, prezi’s / PowerPoint maken en 

samenwerken met verschillende leerjaren kunnen deze kinderen straks 

alles vertellen over de Jungle! 

 

Mindset 

 

De kinderen uit groep 4 en 5 zijn begonnen met het onderwerp 

"Mindset". Ieder kind wordt geboren met een sterke wil om te leren. 

Heel jonge kinderen zijn dagelijks bezig met leren (eten, lopen, praten) 

en doen dit vol overgave. Ze vinden het nooit te moeilijk, zijn niet bang 

om fouten te maken en geven niet op. Vreemd genoeg kan deze passie 

voor leren verdwijnen en zijn er kinderen die hun motivatie lijken te 

verliezen wanneer het lastig wordt. Dat kan op school zijn, wanneer ze 

daadwerkelijk worden aangesproken op hun talenten, maar ook bijvoorbeeld bij pianoles 

of turnen. Zolang alles goed gaat, blaken ze van zelfvertrouwen, maar wanneer ze 

uitgedaagd worden om het beste uit zichzelf te halen, haken ze het liefst zo snel mogelijk 

af. Wanneer je ervanuit gaat dat je altijd beter kunt worden, vind je uitdagingen 

geweldig. Kinderen met een groei mindset genieten van moeilijk werk, omdat ze hierdoor 

het gevoel krijgen dat ze zich aan het ontwikkelen zijn. Fouten maken hoort er voor deze 

kinderen gewoon bij: je kunt er iets van leren en jezelf verbeteren. Kinderen met een 

groei mindset zullen niet opgeven wanneer het even tegenzit of 

wanneer iets veel moeite kost. Ze accepteren het leerproces dat 

hoort bij groeien.  

 

Ze weten dat ze hardmoeten werken om verder te komen en leveren 

die inspanning graag. Een groei mindset leidt tot een passie voor 

leren. Om een kind zijn of haar talenten optimaal te laten benutten, is 

het dus van belang dat hij/zij een groei mindset ontwikkelt. Dit is dan 

ook het doel van lessen aan deze groep kinderen. 

   

Schaken 

 

OPROEP: enthousiaste schakers (bovenbouw) gezocht voor een online, naschoolse  

wedstijd. Dit jaar wordt er een teamtoernooi via Internetschaak georganiseerd om de  

Nederlandse schaaktitels. Op woensdagmiddag 16 november 2016 is het eerste  

kwalificatietoernooi voor de bovenbouwteams. Alle wedstrijden vinden online plaats op  

Playchess op woensdagmiddagen tussen 14.00 en 15.15 uur. De kwalificaties worden via  

de desktop versie van Playchess gespeeld (windows). Een team moet uit minimaal 4  

leerlingen bestaan. Er is geen inschrijfgeld verschuldigd. Het is belangrijk dat de gratis  

software van Playchess vooraf is gedownload en geïnstalleerd. Er worden per toernooi  

steeds 5 ronden gespeeld van 5 minuten per persoon per partij. 

 

 

 

 

 

 

RT+ 
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GOUD                                                                                                                                                                                 

Het lijkt nog lang te duren, maar over een paar weken zitten we alweer 

midden in het decembergevoel. Ook op school zijn dat bijzondere weken. Het 

donker, de lichtjes en de sfeervolle gezelligheid maken elk jaar weer indruk 

op iedereen. De lessen levensbeschouwing uit Hemel en Aarde dragen daar 

ook dit keer weer aan bij. Ze gaan over het gloedvolle onderwerp Goud. Goud 

is kostbaar en waardevol. Dat komt natuurlijk omdat er zo weinig van is. 

Goud en rijkdom hebben alles met elkaar te maken en dat is niet alleen maar 

gezellig en mooi. Goud maakt hebberig. Het lijkt hebzucht op een 

onweerstaanbare manier aan te wakkeren. Dat gaat niet altijd goed. Daar zijn mooie 

sprookjes over, zoals Koning Midas, die wenst dat alles wat hij aanraakt in goud 

verandert en daar al snel spijt van krijgt. Met de kinderen verkennen we wat goud mooi 

en warm maakt en waar het koud en lelijk wordt. Goud staat voor alles wat het leven 

bijzonder en waardevol maakt. Mensen kunnen een hart van goud hebben. De beste 

prestatie wordt beloond met een gouden medaille. Ook in godsdiensten wordt goud 

gebruikt om het goddelijke en heilige te vereren. In oosterse kerken is een heel speciale 

manier ontwikkeld om heiligen te schilderen op houten panelen. Op deze iconen wordt 

veel goudverf gebruikt. Het geeft aan iconen een bijzondere sfeer. Het is niet de enige 

manier waarop goud binnen het christelijk geloof wordt gebruikt om het heilige en 

goddelijke te verbeelden. Het volk Israël had de Ark als teken van het verbond tussen 

God en mensen. In de Bijbel staan gedetailleerde omschrijvingen van de manier waarop 

goud gebruikt werd om de Ark te bekleden. Ook in andere religies is Hemel en Aarde Nr. 

2 Jaargang 16, Kerstmis 2016 © Kwintessens 2016 Ouderbrief – Hemel en Aarde nr. 2 

(Goud) 2 / 3 het heel gebruikelijk om het goddelijke en goud met elkaar te verbinden, 

bijvoorbeeld door gouden beeldjes. In de kerstviering is dit jaar veel ruimte voor de drie 

wijzen, die Jezus komen eren met wierook, mirre en goud. Zo sluit Kerstmis mooi aan bij 

de overige lessen in deze periode. Het duurt nog even voordat we aan Kerstmis toe zijn. 
Maar de wijzen zijn al onderweg!  

 

Voor het schoolontbijt geef je je als school ruim een jaar van te voren op. Met onze 

hoofdlocatie is dat destijds gebeurd en doet de Akkrumerraklaan weer volledig mee met 

het ontbijt. Deze kinderen krijgen het ontbijt van de organisatie “nationaal schoolontbijt” 

en kunnen met een lege maag op school komen.  

 

In onze Leonardogroepen maken de kinderen voor elkaar een ontbijt en geven zij samen 

vorm aan een goed begin van de dag. De kinderen van Leonardo komen dus ook met een 

lege maag op school. 

 

Het nationaal schoolontbijt heeft als doel om een goed ontbijt te stimuleren. En daar 

staan we aanstaande vrijdag met elkaar even bij stil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HEMEL EN AARDE METHODE VOOR LEVENSBESCHOUWELIJK ONDERWIJS 

NATIONAAL SCHOOLONTBIJT 
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Monopolie, Stratego, Vier op een Rij, pesten. Weet je nog? De gezelschapsspellen van 

vroeger die je speelde op regenachtige middagen met warme chocolade en /of een bakje 

chips. Wij hebben die spellen vroeger veel gespeeld en houden nog steeds van bord- en 

kaartspellen. Inmiddels is het aanbod enorm gegroeid. 

Die spellen moeten natuurlijk gespeeld worden! Daarom 

hebben wij begin van dit jaar Dobbelix opgericht.  

Dobbelix is de spellenvereniging voor Vleuten/De 

Meern/Leidsche Rijn. Elke maand spelen we in De 

Brouwerij in Vleuten (dorp). Iedereen is welkom om 

mee te doen. We nemen zelf een berg spellen mee, 

maar eigenlijk neemt iedereen wel iets mee waardoor er 

voldoende aanbod is. Het aanbod varieert van spellen 

voor 2 personen tot een grote groep. En van een spel 

waarbij maar één winnaar is, tot spellen waarbij je moet 

samenwerken om het bord te verslaan. Alles is leuk! 

We organiseren de ene maand op een zondag een 

spellenmiddag (vanaf 14.00 uur). Dan spelen we vaak 

kortere spellen of spellen waaraan kinderen mee 

kunnen doen. Er staat dan ook een stapel voor de 

kinderen, dus ze kunnen ook zelf iets kiezen. De andere 

maand is er op dinsdag of donderdag een spellenavond 

(vanaf 19.30 uur). We hebben dan meer tijd voor een 

spel waar je bijvoorbeeld de hele avond aan zit. Maar 

heb je daar geen zin in, dan kies je een van de andere 

spellen.  

De locatie, De Brouwerij, zorgt voor het gezellige 

huiskamergevoel. Het is leuk om op deze manier je 

buurtgenoten te leren kennen. En nieuwe spellen te 

ontdekken (die je dan toch 

eigenlijk ook weer zelf wilt 

hebben……)  

De volgende spellenmiddag is 

op zondag 27 november, we starten om 14.00 uur, maar je kan 

ook later binnenlopen. Kijk voor meer informatie op 

www.dobbelix.nl Wil je in december een spel cadeau doen en 

zoek je inspiratie, lees dan de blogs hierover op: 

http://www.dobbelix.nl/category/spellentips/ De komende weken 

vullen we de tips aan.  

 

Groetjes,  

Marion en Onno (ouders van Olav, groep 4A) 

DOBBELIX 


