
 

 

 

 

Belangrijke data de komende weken: 

9 oktober: Inloopavond 18:30 – 19:30 uur  

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

de leerkracht!  

12 oktober: Einde kinderboekenweek – voorleeswedstrijd - start herfstvakantie  

13 oktober t/m 29 oktober: Herfstvakantie (twee weken)  

29 oktober: Eerste schooldag na de herfstvakantie 

2 november: Nieuwsflits  

Inloopavond 9 oktober 

Op dinsdagavond 9 oktober bent u tussen 18:30 en 19:30 uur van harte welkom op onze 

inloopavond. U heeft inmiddels een uitnodiging ontvangen van uw kind(eren) hiervoor. Op deze 

avond kunt u samen met uw kind het gemaakte werk in de groep bekijken. Op die manier krijgt u een 

goed beeld van wat er de afgelopen periode in de klas geleerd en gemaakt is; een mooi moment voor 

uw kind om te laten zien waar hij/zij trots op is. We zullen tevens tentoon spreiden wat er tijdens de 

kinderboekenweek gedaan is op school. De inloopavond is niet bedoeld om inhoudelijk het gesprek 

aan te gaan met de leerkracht over uw kind. Daartoe krijgt u de gelegenheid tijdens de 

oudergesprekken op 6 en 8 november. Natuurlijk kunt u ook altijd eerder al even binnenlopen of een 

afspraak maken. Wij hopen op een grote opkomst dinsdag. Tot dan!  

Bedankt! 

Er is enthousiast gereageerd op onze oproep om hulp bij het continurooster en daar zijn we super blij 

mee! Alle hulp is nog steeds welkom maar wij willen de ouders die al jaren helpen en de ouders die 

zich nu aangemeld hebben, bedanken voor hun enthousiasme en inzet. Mocht u ook willen helpen, 

meld u dan aan per mail: n.vanderheijden@skpo.nl  

Even voorstellen: Juf Gina (groep 3, Fransebaan)  

Juf Gina gaat na de herfstvakantie starten in groep 3 op locatie Fransebaan. Bij deze stelt ze zich aan 

u voor. Wij wensen juf Gina heel veel plezier en succes op onze school!    

Beste ouders,  

Mijn naam is Gina Clout. Ik heb altijd passie gehad voor het werken met 

kinderen. Juf, dat wilde ik worden. Vanuit de PABO ben ik aangenomen op 

een basisschool in Nederweert, waar ik 18 jaar met plezier heb gewerkt.  

In deze tijd heb ik ervaring opgedaan in de groepen 1 t/m 5. Jarenlang ben 

ik te vinden geweest in groep 1/2. Daarna heb ik mijn horizon verbreed. Het 

betekenisvol leren heb ik in alle klassen toegepast. Kinderen leren als ze 

handelend en met plezier bezig kunnen zijn.  

Kinderen zijn altijd in beweging, dit sluit aan bij mijn liefde voor bewegen. Ik  
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geniet van de gymlessen en het tussentijds bewegen in de groep. Naast de reguliere lessen heb ik Rots 

en Water lessen gegeven in de groepen 1 t/m 4. Kinderen leren hierdoor op een actieve manier hun 

grenzen aangeven en voor zichzelf op te komen.  

Ik heb heel veel zin om op de Achtbaan te starten, ben echt toe aan een nieuwe uitdaging. Naast het 

werken in de klas, wil ik graag een actieve bijdrage leveren aan de fusie van beide scholen. 

Loop een keer binnen als je nieuwsgierig bent of vragen hebt! 

Groetjes, juf Gina  

Afscheid juf Marlien 
Aankomende woensdag zal juf Marlien afscheid nemen van de kinderen. Mocht u het fijn vinden om 

nog persoonlijk afscheid te nemen, dan bent u woensdag 9 oktober na schooltijd welkom.  

Even voorstellen: Saskia van Zanten (IB onderbouw)  

Na de herfstvakantie zal ook onze nieuwe intern begeleider (IB) voor de onderbouw (groep 1 t/m 4) 

Saskia van Zanten starten op beide locaties. Bij deze stelt Saskia zich aan u voor: 

Beste ouders/ verzorgers, 

Ik maak van deze gelegenheid gebruik om me voor te stellen. Ik ben Saskia van 

Zanten, getrouwd en moeder van een dochter van 17 en een zoon van 14. Na 

een mooie periode op basisschool Atalanta mag ik nu verder groeien en 

bloeien bij jullie op de Achtbaan. Ik zal als intern begeleider aan de slag gaan 

in de onderbouw, groep 1 t/m 4. 

 

Ik kijk ernaar uit om aan de slag te gaan en de kinderen en leerkrachten te 

mogen volgen in hun ontwikkeling. Ik vind het een uitdaging dat ik mee mag 

groeien in de ontwikkeling van de school en mijn steentje kan bijdragen daar 

waar dat nodig is. Ik kijk ernaar uit om iedereen te ontmoeten. 

Ik ben bereikbaar op s.vanzanten@skpo.nl. Voor vragen, kennismaking of andere belangrijke zaken 

kunt u mij altijd mailen. Na de herfstvakantie kunt u altijd binnenlopen. Tot dan! 

Vriendelijke groet, juf Saskia  

Vacature groep 5 

Zoals u weet neemt juf Fia van groep 5 (Fransebaan) op 1 december afscheid. We hebben daarom 

intern en extern een vacature uitgezet voor 2 a 3 dagen. Daarbij zijn de kinderen van groep 5 actief 

betrokken. Zij mochten meedenken over welke kwaliteiten zij belangrijk vinden bij een juf of 

meester. Een aantal kinderen heeft tevens meegewerkt aan het filmpje waarmee we eventuele 

kandidaten enthousiast willen maken. Dit filmpje kunt u terug vinden op onze facebookpagina. We 

willen u vragen om het filmpje ook actief te delen binnen uw netwerk, zodat we de kansen om op  
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korte termijn een topleerkracht te kunnen verwelkomen, vergroten. We houden u natuurlijk op de 

hoogte.  

Marathon Eindhoven 

Omdat de marathon van Eindhoven dit jaar in de herfstvakantie valt, zullen wij met school niet gaan 

deelnemen aan de City Run. We hopen volgend jaar weer met een grote afvaardiging van onze 

school deel te kunnen nemen. We wensen alle ouders die gaan deelnemen aan de marathon veel 

succes!  

Reminder: Workshop ouders digitale geletterdheid 

Zoals u kunt zien bij de belangrijke data is er op 10 oktober een workshop voor ouders uit de 

onderbouw (groep 1/2/3). Deze workshop wordt gegeven door Marfa Vermeulen, onze mediacoach 

van de bibliotheek Eindhoven. Er zijn nog plekken vrij, dus mocht u interesse hebben, meld u dan 

snel aan bij de leerkracht van uw kind.  

Wanneer:  10 oktober, 9:00 uur.  

Waar: Basisschool de Achtbaan locatie Fransebaan  

Voor wie: ouders met kinderen in de voor school en groep 1 en 2. Maar ook ouders uit de wijk 

kunnen aansluiten 

Thema: Voorlezen en digitale prentenboeken en apps 

Aanmelden: bij leerkracht van uw kind(eren) 

Doel en inhoud: Een leuke ochtend om de ouders van kinderen van basisschool deAchtbaan te 

informeren over het nut en het doel van voorlezen met behulp van leuke en interessante boeken en 

digitale middelen. Verder krijg t u informatie over hoe u het voorlezen aan u en uw kinderen zo leuk 

mogelijk kunt maken. 

Sparen voor nieuwe boeken in onze schoolbieb 

De Bruna organiseert tijdens de kinderboekenweek de scholenactie ‘Sparen voor je schoolbieb’. Een 

fantastische actie om als school de schoolbibliotheek uit te breiden. Ouders en kinderen kunnen met 

deze actie namelijk sparen voor gratis boeken. Wij willen natuurlijk graag meedoen, zodat onze bieb 

uitgebreid kan worden met mooie boeken. Hoe kunt u helpen?  

 Wanneer u een kinderboek koopt bij de Bruna, tijdens de kinderboekenweek, is het belangrijk om 

het bonnetje te bewaren. Aan het einde van de actieperiode kunnen wij als school voor 20% van het 

totaalbedrag nieuwe kinderboeken uitzoeken bij Bruna. Bonnetjes mogen ingeleverd worden op 

school bij de juf of meester van uw kind. Alvast bedankt!  

Reminders: 

* Ouderportaal: 

Nog niet alle ouders hebben zich aangemeld voor het Ouderportaal (zie mail). Denkt u eraan om u  

 



 

 

 

 

alsnog z.s.m. aan te melden hiervoor? Na de herfstvakantie gaat we het ouderportaal actief 

gebruiken om met ouders te communiceren. U kunt zich dan ook via het ouderportaal inschrijven 

voor de oudergesprekken. We houden u hiervan op de hoogte.  

* Mad Science: 

U kunt uw kind nog twee dagen aanmelden voor de naschoolse wetenschaps- en techniekcursus van 

Mad Science. Lever het inschrijfformulier a.s. maandag nog in bij de leerkracht als uw kind wil 

deelnemen.  


