Wilt u wijzigingen in uw
persoonlijke gegevens doorgeven
via admindeakker@tjongerwerven.nl.
Het school emailadres is:
cbsdeakker@tjongerwerven.nl
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Een andere nieuwsbrief….
Op de vorige nieuwsbrief stond nog een foto van leerlingen die het
afgelopen jaar van school zijn gegaan. Dat is natuurlijk geen gezicht, daarom
staan nu Hylke, Tessa, Twan en Esmée op de foto, zij zitten in groep 5.
Uiteraard na toestemming van de ouders. Dankzij deze leerlingen en dankzij
een nieuwe lay-out ziet de nieuwsbrief er weer strak uit.
De eerste weken
Zo de eerste weken zijn voorbij, even wennen aan het ritme van vroeg
opstaan en weer naar school toe gaan. Iedereen was nog lekker bruin van
de zon en gelukkig bleef het eerst nog een beetje warm. Anders is de
overgang direct zo groot!
We hopen dat we met elkaar een fijn schooljaar tegemoet gaan. De eerste
viering heeft al plaatsgevonden en stond voor een groot deel in het teken
van het nieuwe plein, maar hierover verderop in de nieuwsbrief meer.
Welkom op school
Er zijn een aantal leerlingen in groep 1
ingestroomd, dat zijn Kjento, Lisa en Marijn
(zusje van Leanne groep 3 en Elin groep 6).
We heten alle kinderen en ouders van harte
welkom op school en we wensen jullie een
fijne tijd toe op De Akker.
Afscheid van
In de zomervakantie zijn verhuisd Ryan uit groep 7, Abraham uit groep 5 en
Dorcas uit groep 1. Het ging allemaal heel snel, gelukkig hebben we nog
afscheid van ze kunnen nemen op de laatste dag. Ze zijn vertrokken naar
Engeland, dat zal voor de kinderen wel even wennen zijn. Wij wensen ze het
allerbeste.

Startgesprekken
De eerste twee middagen zijn geweest, de derde middag is dinsdag 10
september. De leerlingen zijn vrij om 12.00 uur, de startgesprekken zijn met
ouder(s) en kind.
Dit startgesprek en het formulier dat uw kind heeft ingevuld en besproken
maakt deel uit van de overgang van het huidige rapport naar een
rapportfolio. In het rapportfolio zult u officiële rapportages vinden, maar
ook verslagen van uw kind en onderdelen van het lesprogramma van de
leerkracht. We gaan dit traject starten in dit schooljaar.
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Schrijven
Wij hebben ons schrijfonderwijs opnieuw ingericht. In
deze tijd van veel werk maken op de computers, is
schrijfonderwijs heel noodzakelijk. Maar we hebben
het wel aangepast naar de moderne tijd. Hierover
kunt u meer lezen in de mail die is toegevoegd.
Informatieavonden
Vorig jaar werden er nog groeps informatieavonden gehouden in de
groepen 1,2 en 3. Maar de belangstelling was zo gering dat we besloten
hebben hiermee te stoppen. Wel krijgt u later deze week via de mail een
informatiefolder over het onderwijs van de groep waarin uw kind zit. Dan
bent u wel op de hoogte van het reilen en zeilen van het onderwijs in de
groep.
Studie tweedaagse
Donderdag en vrijdag 19 en 20 september hebben wij als team een studie
tweedaagse. Tijdens deze tweedaagse gaan we ons buigen over de
inrichting van ons onderwijs. We willen het anders gaan doen, maar hoe?
En waar gaan we starten? De uitkomst van deze studie tweedaagse zal met
een groep ouders worden nabesproken, u kunt zich hiervoor opgeven.
Hierover krijgt u nog bericht.
De tweede dag handelt over professioneel gedrag, juist wanneer we een
belangrijke onderwijsvernieuwing inzetten is professioneel gedrag
onontbeerlijk. Wij scholen ons verder in dit onderwerp.
Nieuwe plek voor de fietsenrekken
Sinds de start van het schooljaar staan de fietsenrekken aan de andere kant
van de school. Met de leerlingen zijn de regels besproken:
• Niet fietsen op het plein
• De kortste route nemen om op het trottoir te komen.
• Moet je nog wat met je vader of moeder bespreken, doe dat eerst
en pak daarna je fiets.
Aan u als ouder/verzorger de vraag om met een fiets achter de heg te
blijven staan, het is al zo druk.
Wilt u er ook aan denken om de stoepafgangen vrij te laten? Daar moeten
de kinderen de straat op/af.
De autorijroute wordt prima gehanteerd, waarvoor onze hartelijke dank.
Het schoolplein
De vaart zit erin! Binnenkort wordt de nieuwe berging geplaatst voor de
fietsen van de leerkrachten, de containers en het speelgoed. Op dat
moment wordt er even een tijdelijke uitgang gecreëerd, want de uitgang
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Aanwezigheid
directie
Mijn werkdagen zijn op

maandag, dinsdag en donderdag

midden op het plein komt te vervallen. Daarna starten we met de aanleg
van de verhoging en de tunnelbuis en het eerste speeltoestel.
Tijdens de startviering hebben de leerlingen de speeltoestellen gezien die
de leerlingenraad heeft uitgekozen. Van één van de speeltoestellen hebben
we de prijs verklapt. Daar schrokken iedereen wel van, het is gewoon heel
veel geld. Daarom zullen we binnenkort wel met acties beginnen om geld in
te zamelen. We hopen dat u die van harte ondersteunt.

en vrijdag. Op deze momenten
kan het wel voorkomen dat ik op
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

Vieringen in school en privacy
In het kader van de wet op de Privacy, gaan we een aantal zaken op school
verder aanscherpen. Tijdens de vieringen mag u als ouder geen films en/of
foto’s meer maken, niet van de leerlingen en ook niet van de leerkrachten.
School maakt foto’s en deze worden op de site gezet.
Wij worden in dit Privacy traject begeleid, daarom kan het gebeuren dat u
opnieuw formulieren in moet vullen in het kader van de wet op de Privacy.
De regels worden steeds verder aangescherpt of we het zinvol vinden of
niet, we zullen ons eraan moeten houden.
Muzieklessen na school, maar wel op school
Bij deze nieuwsbrief een folder over de mogelijkheid om een instrument te
leren bespelen. Een uniek samenwerking van diverse instanties, waardoor
voor een hele lage prijs uw kind de muziekles kan bijwonen. Kunt u dit niet
bekostigen? Dan is er een mogelijkheid voor betaling van de kosten. Zie
www.kindpakket.nl

Agenda
Deze week

Groep 6,7 en 8

Dinsdag 17 september

Verkiezingen
leerlingenraad
Viering groep 8

Reguliere controle

Donderdag 19 sept.
Vrijdag 20 sept.
Dinsdag 24 sept
Maandag 30 sept
Overig info

Inspecteur onderwijs
op school
Studiedag team
Studiedag team
Ontruimingsoefening
Akker info 2
Op de Site

Ouders groep 8
welkom.

Leerlingen vrij
Leerlingen vrij

Kalender
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