Wilt u wijzigingen in uw
persoonlijke gegevens doorgeven
via admindeakker@tjongerwerven.nl.
Het school emailadres is:
cbsdeakker@tjongerwerven.nl

In het nieuwe schooljaar
In het nieuwe schooljaar gaan we gedeeltelijk met een andere
samenstelling van het team werken. Wat gaat er veranderen?
Juf Alinda gaat verhuizen van Drachten naar Leeuwarden. Zij heeft
aangegeven de reis van Leeuwarden naar Oosterwolde te lang te vinden. Zij
heeft daarom besloten om haar werk bij ons op De Akker te beëindigen en
met ingang van het nieuwe schooljaar in Leeuwarden te gaan werken.
Voor ons als team en voor de kinderen van de Akker is dat heel jammer. Juf
Alinda is een hele creatieve juf en heeft onze school op het gebied van
cultuur en muziek enorm gestimuleerd en veel voor elkaar gekregen.
Bovendien is ze ook een hele lieve juf voor alle kinderen. We zullen haar
daarom wel gaan missen. Maar wij wensen haar en haar vriend natuurlijk
een goede toekomst toe in Leeuwarden. En we hopen dat ze op net zo’n
leuke school als De Akker gaat werken!
Ook heeft een aantal collega’s aangegeven wat minder te willen werken.
Juf Ria gaat van vier dagen werken naar drie dagen. Juf Jelly gaat van drie
dagen werken naar twee dagen en juf Ellen gaat van vier dagen werken
naar drie dagen toe.
Ons plaatje voor het nieuwe schooljaar is als volgt:
Unit
Unit 1

Stamgroepleerkracht

Aanvangsgroep
Stamgroep 2,3
Stamgroep 2,3
Unit 2

Ria Kooistra en Sietske Oosterveen
Rika Renkema
Jessica van der Wal en Jelly Kingma

Stamgroep 4,5 en 6
Stamgroep 4,5 en 6

Joke Ridder
Diny Veenstra en Ellen Zomer Huisman
Marloes Kortenoever werkt iedere dag in
deze unit ter ondersteuning van de
leerkrachten.

Unit 3
Stamgroep 7,8
Stamgroep 7,8

Gea Boer en Klaas Rozema
Geert Bouter
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Uiteraard ontvangt u van ons nog het gehele plaatje met de volledige
uitwerking van dagen.
De leerkrachten zijn nu aan werk om de stamgroepen zo goed mogelijk in te
delen en dit doen ze vanaf groep 3 met inbreng van de leerlingen.
Welkom op school
In groep 1 hebben we weer een aantal nieuwe leerlingen. Ten eerste is dat
Theije, hij heeft geen broers of zussen op school en is dus de eerste van het
gezin op onze school. We wensen hem en zijn ouders een goede tijd toe op
De Akker. Ook Rosalie zit nu bij ons op school, zij heeft al een broer in groep
3; Benjamin. We wensen haar een leuke tijd op De Akker. Ook Gideon is op
school gekomen, ook de oudste van het gezin, voor hem en zijn ouders is
alles nieuw. Welkom en een fijne tijd bij ons. Er zitten nu 22 kinderen in
groep 1. Ook komen er nog een paar kinderen bij, zodat we aan het eind
van het schooljaar op 25 kinderen zitten. Dat is een mooi aantal!
Hoe gaan we nu verder?
Op het moment dat ik deze brief maak, heb ik net begrepen dat alle
leerlingen weer tegelijk naar school mogen. Hiep hoi! Andere maatregelen
blijven wel van kracht.
Diverse activiteiten gaan niet door en dat zijn nou net natuurlijk die hele
leuke schoolreis en dat geweldige kamp aan het eind van het schooljaar.
Gelukkig gaan andere activiteiten wel door. De film van groep 8 wordt
gemaakt, maar dan wel in en rond school en de afscheidsavond van groep 8
gaat ook door, uiteraard in aangepast vorm, daarover zijn we aan het
nadenken. Ook de laatste schooldag hopen we te kunnen vieren met alle
kinderen. In samenspraak met de Ouderraad worden de laatste weken van
dit schooljaar opnieuw ingericht. We kijken samen wat wel en niet kan en
op welke manier.
Ook de Fancy Fair willen we gaan afronden in ieder geval de verloting dan.
U hoort daarover nog van ons.
Toetsen
Vanaf 8 juni gaan we met de groepen 3 t/m 7 starten met de citotoetsen op
het gebied van lezen, rekenen en spellen. We willen graag naast de
methodetoetsen ook de citotoets afnemen om goed zicht op de
ontwikkeling van de kinderen te krijgen. Vooral omdat we het nieuwe
schooljaar ook op een andere manier gaan werken.

Pagina 2

Het schoolplein
Wanneer u het schoolplein nog heeft gezien de laatste dagen, dan weet u
dat deze een hele groene uitstraling heeft gekregen. Alle struikjes en
bomen zijn groen. Het plein is nog niet helemaal afgerond, we gaan
binnenkort bekijken wat we voor de zomervakantie nog kunnen aanpakken.
Renovatie toiletten
In de afgelopen vakantie zijn de kleutertoiletten vervangen, dat was een
hele klus en het is ook nog niet klaar. De plafondplaten en de vloer zullen
op een ander moment worden afgemaakt.

Renovatie gebouw van De Akker
Wat de laatste weken wel in een stroomversnelling is geraakt, is de
renovatie van ons gebouw. Penta architecten heeft een voorlopig ontwerp
gemaakt. Het ziet er veelbelovend uit, het gebouw wordt opener en lichter
en lokalen worden aan elkaar gekoppeld door een schuifdeur. Ook wordt er
ruimte gecreëerd voor een heel groot leerplein. Het is natuurlijk wel een
kunst om dit oude gebouw te verbouwen richting ons andere onderwijs.
Maar het gaat vast en zeker lukken!

Aanwezigheid
directie
Mijn werkdagen zijn op
maandag, dinsdag en donderdag

Akker Anders
De studiemiddag van woensdag 27 mei gaat wel door, omdat we volgend
jaar met een andere organisatievorm gaan werken. We moeten een aantal
zaken nog met elkaar doorspreken en op elkaar afstemmen. U ontvangt nog
een Akker Anders nieuwsbrief naar aanleiding van deze studiemiddag

en vrijdag. Op deze momenten

Agenda

kan het wel voorkomen dat ik op

U kunt de agenda volgen via Social schools. Deze is helemaal up-to-date.

een andere plek ben i.v.m.
vergadering of overleg. In dat
geval kunt u altijd mailen,
vervolgens neem ik dan contact
met u op.
Mailadres:
cbsdeakker@tjongerwerven.nl
Tineke Tjeerdsma
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