Geachte ouders,
De laatste weken zijn inmiddels aangebroken en het lijkt alsof de tijd steeds sneller gaat. Na
de zomervakantie starten we met een compleet andere organisatie op De Akker. We
hebben er zin in volgend schooljaar, we denken dat we een goede keuze hebben gemaakt
om met een andere organisatie te gaan werken. Een keuze die meer recht doet aan de
verscheidenheid van onze kinderen.
Wat we ook merken is dat zodra je een beslissing hebt genomen en een keuze hebt
gemaakt, daarvoor in de plaats weer andere vragen komen. Want als er volgend schooljaar
twee stamgroepen 7 en 8 zijn, hoe doen we dat dan in de toekomst met kamp? Ga je met
de leerlingen van groep 8 of ga je met de stamgroep in zijn geheel? Ga je dan twee keer in
de bovenbouw op kamp? Of één keer en komt er iets anders voor in de plaats?
En wat bieden we kinderen die de leerstof van de basisschool in hun eigen tempo sneller
doorlopen op één of meerdere vakken?
En wat bieden we kinderen die de leerstof van de basisschool in hun eigen tempo langzamer
doorlopen op één of meerdere vakken?
Kunnen we misschien op De Akker Passend Onderwijs straks nog veel meer vormgeven dan
nu en hoe doen we dat?
Leuke, uitdagende vragen die we mooi in het team, met de leerlingen, de ouderraad en
wellicht door middel van denktankuurtjes kunnen beantwoorden.

We hebben inmiddels besloten om over bouwen te spreken en de groepen in iedere bouw
een naam te geven. Een naam welke betrekking heeft op planten en dieren rondom een
akker.
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Basisschool CBS De Akker groep 1 t/m 8
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Namen van bouwen en bijbehorende leerkrachten
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Naam
Vlinder

Leerkracht
Juf Ria Kooistra en juf Sietske Oosterveen

Libelle

Juf Rika Renkema

Bijen

Korenbloem

Juf Jessica v/d Wal
Juf Jelly Kingma
Juf Ellen Zomer
Juf Diny Veenstra
Juf Joke Ridder

Klaproos en
Korenbloem
Buizerd

Juf Marloes Kortenoever,
leerkrachtondersteuner
Meester Geert Bouter

Havik

Juf Gea Boer
Meester Klaas Rozema

Klaproos

Aanstaande vrijdag krijgt u via de mail de groepsindeling voor het nieuwe schooljaar. Met de
kinderen wordt hier op school de groepsindeling besproken en uitgelegd.
Op donderdagochtend 25 juni gaan de groepen voor een korte proefperiode naar hun
nieuwe groep, hun nieuwe leerkracht en hun nieuwe lokaal.

Verbouwing
Aanstaande donderdagochtend is een belangrijke ochtend, dan wordt tijdens een
bijeenkomst besloten of de verbouw van start kan gaan en op welke manier. Ook gaan we
dan bekijken of de allerbelangrijkste onderdelen in de zomervakantie nog gerealiseerd

kunnen worden. Mocht de verbouwing doorgaan, dan zullen er het komende schooljaar in
alle vakanties bouwwerkzaamheden plaatsvinden.

Het nieuwe leerplein, het huidige lokaal van groep 4 en van juf Joke.

De stuurgroep van Akker Anders komt aanstaande donderdagmiddag weer bij elkaar. Zij zal
dan ook een nieuwe avond houden voor een informatie uurtje over Akker Anders. Dit zal
nog steeds digitaal zijn, omdat we nog geen bijeenkomsten in de school mogen houden. U
wordt hiervoor uitgenodigd.

Met vriendelijke groet namens het team,

TinekeTjeerdsma

