
 

 

 

 

 

Belangrijke data de komende weken: 

3 oktober: Opening Kinderboekenweek om 08:30 uur op het schoolplein! 

4 oktober: Nieuwsflits! (één dag eerder) 

5 oktober: Studiedag & Dag van de leerkracht, alle kinderen zijn vrij!  

10 oktober: Workshop digitale geletterdheid voor ouders uit de onderbouw – inschrijven kan 

nog! 

Kalender wijzigingen & aanvullingen 

Vorige week heeft uw kind de schoolkalender mee naar huis genomen. Op de 

schoolkalender kunt u alle belangrijke data terugvinden voor het komende schooljaar. 

Ondanks onze zorgvuldigheid zijn er echter toch wat kleine foutjes ingeslopen. De ouders 

van groep 7 en 8 hebben al bericht gehad over de veranderingen met betrekking tot de 

rapportgesprekken en advisering. Bij deze de algemene aanvullingen op de kalender. Noteer 

ze direct om in de toekomst verwarring te voorkomen. Onze excuses voor het ongemak! 

- Studiedag 5 oktober – alle kinderen vrij!  

- 21 mei: Inloopochtend  

- Studiedag 5 juli – alle kinderen vrij!  

Kinderboekenweek 

Op woensdag 3 oktober openen wij om 08:30 uur, op beide locaties, de Kinderboekenweek 

met een verrassing op het schoolplein. U bent natuurlijk van harte welkom om daar bij 

aanwezig te zijn.  

De Kinderboekenweek staat dit jaar in het teken van ‘Vriendschap’. Een toepasselijk thema 

dat mooi aansluit bij de ‘Week tegen het pesten’, waaraan we deze week hebben 

deelgenomen. Op woensdag 10 oktober organiseren wij voor ouders uit de onderbouw een 

workshop ‘Digitale geletterdheid’ op locatie Fransebaan, waarvoor u zich nog in kunt 

schrijven bij de groepsleerkracht. Omdat de Kinderboekenweek een mooie gelegenheid is 

om nog eens te benadrukken hoe belangrijk lezen (thuis) is, in de bijlage van de Nieuwsflits 

nog een aantal tips om lezen leuker en gemakkelijker te maken!  

Taakspel 

Juf Silke en juf Jesse van locatie Fransebaan & juf Zena en juf Saskia van locatie 

Normandiëlaan zijn gestart met een scholing over Taakspel. Taakspel is een spel dat in de 

klas gespeeld wordt om een positief groepsklimaat en een fijne taakgerichte sfeer te 

realiseren. Taakspel is daarnaast bewezen effectief gebleken in het terugdringen van 

ongewenst (pest)gedrag. Om die reden zijn wij erg blij dat er op beide locaties nu Taakspel 

gespeeld gaat worden (in de groepen 3, 4, 5 en 6 op locatie Normandiëlaan en in de groepen  



 

 

 

 

 

5 en 6 op locatie Fransebaan). Leerlingen worden zo op een positieve manier gestimuleerd 

om gewenst gedrag te laten zien. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen en 

mocht u meer willen weten over Taakspel, loop dan gerust even binnen!  

Nieuwe intern begeleider gevonden! 

Met zeer veel enthousiasme kunnen we u vertellen dat we een geschikte intern begeleider 

gevonden hebben voor onze vacature in de onderbouw (groep 1 t/m 4) op beide locaties: 

Saskia van Zanten. Saskia was tot op heden werkzaam op basisschool Atalanta in Eindhoven 

en heeft daar al jarenlange ervaring opgedaan als leerkracht en intern begeleider. Ze heeft 

veel expertise van en affiniteit met het jonge kind en vindt een goede gelijkwaardige relatie 

met ouders van groot belang. Ze heeft ontzettend veel zin om na de herfstvakantie aan de 

slag te gaan op De Achtbaan en stelt zich in de volgende Nieuwsflits graag aan u voor. Wij 

wensen Saskia alvast heel veel succes en plezier bij ons op school en kijken ernaar uit om 

met haar samen te werken!  

Babynieuws!  

Goed nieuws! Juf Marlou uit groep 5 (locatie Normandiëlaan) is zwanger! Juf Marlou en haar 

man Tony verwachten in februari hun eerste kindje. Gefeliciteerd! 

Juf Marlou zal na de kerstvakantie met verlof gaan. Natuurlijk zorgen wij voor een geschikte 

vervanger die tijdens haar verlof de continuïteit en rust in de groep kan waarborgen. We 

houden betreffende ouders op de hoogte.  

Studiedag 5 oktober  

Op 5 oktober is het de Dag van de Leerkracht én hebben wij een studiedag. Dat betekent dat 

alle kinderen vrij zijn. We gaan zelf in de ochtend met beide teams aan de slag met onze 

opbrengsten en de vraag: wat gaat er al heel goed en wat kan nog beter? Uit die 

schoolbrede analyse halen we met elkaar speerpunten die centraal komen te staan dit 

schooljaar.  

In de middag gaan we met alle collega’s van de SKPO naar het parktheater om daar ‘De dag 

van de Leerkracht’ te vieren. Het belooft een inspirerende dag te worden voor alle collega’s.  

Bureau Jong – Kosteloze hulp voor kinderen bij scheiding 

Een scheiding is voor de meeste ouders, maar zeker voor hun kinderen een ingrijpende 

gebeurtenis. Ook na een aantal maanden of jaren heeft het vaak nog invloed op het dagelijks 

leven van zowel de ouders alsook de kinderen. 

Bureau Jong biedt vanaf dit schooljaar op basisschool de Achtbaan groepsbegeleiding aan 

kinderen van gescheiden ouders. Alle kinderen vanaf 5 jaar waarvan de ouders gescheiden  



 

 

 

 

 

zijn, mogen hieraan deelnemen. Het maakt niet uit hoe lang de scheiding geleden is. Wij 

bieden een plek waar door middel van creatieve activiteiten het thema scheiding aan bod 

komt. Bijvoorbeeld door gebruik van theater, muziek, spellen, tekenen en schilderen. We 

komen 7 weken achter elkaar met een groepje van ongeveer 8 kinderen samen. 

Kinderen krijgen de mogelijkheid om hun emoties, gedachten en gevoelens te uiten rondom 

de meegemaakte scheiding en wat de impact is op hun dagelijks leven. We zullen met elkaar 

bekijken waar ze tegenaan lopen en hoe ze dit in hun thuissituatie bespreekbaar kunnen 

maken. 

Door het delen van hun situatie met lotgenootjes, zullen ze zich minder alleen voelen staan 

en merken dat het oplucht om over de scheiding te praten. Hierdoor komen ze beter in hun 

vel te zitten. Dat is positief voor het kind in de thuissituatie, maar ook op school. 

De groepsbijeenkomsten vinden tijdens of na schooltijd plaats, op school. 

Kijk op de website: www.bureaujong.nl voor meer informatie over de groepsbijeenkomsten. 

We hebben van beide gezaghebbende ouders toestemming nodig om te kunnen starten. De 

aanmeldformulieren kunnen worden opgehaald bij de IB-ers Annelies of Nadine op school. 

Meld je kind(eren) nu aan voor dit kosteloos aanbod! 

Tot ziens! Hartelijke groeten, 

Ans en Susanne contact@bureaujong.nl 

Reminders: 

- Zou u uw kind een hervulbaar flesje of goedsluitende beker i.p.v. plastic pakjes mee naar 

school willen geven? Dit in het kader van gezamenlijk zorg dragen voor ons milieu en de 

groeiende afvalhoop bij ons op school. Alvast bedankt!  

- We nodigen alle ouders van locatie Fransebaan uit om voor én na schooltijd op het 

schoolplein te wachten en niet buiten de hekken van school. U bent welkom!  

 

 

 

 


