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Wilt u wijzigingen in uw persoonlijke gegevens doorgeven via: admindeakker@tjongerwerven.nl
Het school emailadres is: cbsdeakker@tjongerwerven.nl
Alle data kunt u vinden op onze site via de knop Onze school klikt u op agenda. Wijzigingen leest u in de
nieuwsbrief.
Volgende nieuwsbrief maandag 3 december

Algemeen nieuws
Aanwezigheid directie
Mijn werkdagen zijn op maandag, dinsdag, donderdag 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, naar aanleiding
van de mail neem ik dan contact met u op. Mailadres:
cbsdeakker@tjongerwerven.nl
Tineke Tjeerdsma
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Welkom op school nieuwe leerlingen
Een hartelijk welkom aan Elza Haan en aan Jurendeley de Vries. Ze hebben allebei
een paar keer meegedraaid en nu zijn ze dan helemaal echt op school.
Elza heeft een broertje Maiko in groep 3 en voor Jurendeley is alles helemaal
nieuw. We wensen jullie en natuurlijk jullie ouders een fijne tijd toe bij ons op De
Akker.
De leerlingenraad 2018-2019

En hier zijn ze dan; de leerlingen van de leerlingenraad.
Uit groep 6 zijn dat Esmae en Femke . Uit groep 7 zijn dat Chelsea en Jorrit en uit groep 8 zijn dat Andries en
Xander .
Mochten de namen van de leerlingen uit groep 7 en 8 u nog bekend voorkomen, dat klopt! Vorig schooljaar hebben
ze nauwelijks iets kunnen betekenen in de leerlingenraad i.v.m. afwezigheid van juf Tineke. Daarom mochten ze
aangeven of ze nog eens wilden , vandaar !
Het speelplein
De leerlingenraad heeft zich gebogen over het nieuwe schoolplein. Ze hebben met
elkaar gebrainstormd over wat ze graag op het plein willen zien. De leerlingenraad
heeft nu de opdracht om in alle groepen hetzelfde gesprek te houden.
De werkgroep heeft inmiddels ook de eerste brainstormsessie achter de rug. De
werkgroep heeft gesproken over de visie en het doel van het schoolplein en hoe
je tegemoet kunt komen aan de speelbehoefte van de verschillende kinderen. Ook
werd duidelijk dat onze voorkeur ook uitgaat om van een gedeelte van het
speelplein een groen speelplein te maken. Om zoveel mogelijk speelruimte te
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creëren hebben we ook gesproken over het verplaatsen van de fietsenrekken naar de andere kant van de school.
Voor de lokalen van groep 1 t/m 3. Genoeg ideeën dus. Ook hebben we met elkaar gesproken over de financiering
van het plein en hoe we hiervoor bepaalde subsidies kunnen aanvraag. Wordt vervolgd……………

Het eerste blok oudergesprekken
We hebben voor de eerste keer gebruik gemaakt van de gespreksplanner. Heel
veel ouders hebben zich al geregistreerd voor de planner. Ook hebben een flink
aantal ouders al gebruik gemaakt van de mogelijkheid om zich in te plannen.
Heeft u zich nog niet geregistreerd, wilt u dit dan alsnog doen?
Wij evalueren in het team deze eerste periode en daarna wordt de nieuwe
periode opengezet, hiervan krijgt u bericht.
Het eerste denktankuurtje van dit schooljaar
Woensdagavond 28 november wil ik graag een informatief gesprek voeren met ouders over twee onderwerpen. Ik
wil graag evalueren hoe ouders de eerste periode van de oudercontacten hebben ervaren(startgesprek,
gespreksplanner en misschien de informatieavond). Ook wil ik een start maken met de gesprekken rondom het
rapport. Wat vind u als ouder van het huidige rapport, wat vindt u goed, wat mist u. Er komen meerdere
denktankuurtjes en de uitkomst van al deze uurtjes wordt gebruikt voor vormgeven van nieuw beleid. Wilt u
meepraten? Geeft u zich dan op via: cbsdeakker@tjongerwerven.nl
Het uurtje duurt van 20.00 -21.00 uur. Iedereen is welkom! Tineke Tjeerdsma
Akkertalent 2018-2019
We geven de Akkertalent lessen dit schooljaar iets anders vorm dan vorig jaar. Het centrale thema voor alle groepen
doen we alleen op de woensdagmiddag. Dit doen we dan op de Akkertalentwijze: wat weten we al van dit
onderwerp en wat willen we nog meer leren? En hoe gaan we dat doen?
De eerste periode van de zomervakantie tot de herfstvakantie was het onderwerp
Digi-dier. Alle kinderen hebben zich aan de hand van een dier geschoold in digitale
vaardigheden
De tweede periode van herfst tot kerst is het thema: Its Partytime. Alle groepen zijn
met het onderwerp feest aan de slag. De keuze van het feest of de feesten wordt in
de groep gemaakt.
Vanaf januari gaan alle groepen aan de slag het thema Energie.
School- Kerk- Gezinsdienst
Wat een prachtige dienst afgelopen zondag. Er zijn vast nooit zoveel lampions tegelijk in een kerk geweest. De kerk
was helemaal vol, er moesten zelfs stoelen bij worden gezet. De werkgroep bedankt voor de organisatie!
Ouders bedankt voor het versieren van de kerk.
Sinterklaas groep 1 t/m 4
Gelukkig hebben we van Sinterklaas al wel bericht gehad dat hij onze school op 5 december
komt bezoeken. Hij komt in ieder geval de groepen 1 t/m 4 een bezoekje brengen. We
zullen u nader berichten, wanneer we wat meer weten. De kinderen hoeven geen eten en
drinken mee te nemen voor de kleine pauze. Daar zorgen wij voor.
Lootjes trekken groep 5,6,7 en 8
De leerlingen van groep 5 t/m 8 trekken op maandag 19 november een lootje met daarop de naam van een
klasgenoot. Hiervoor mogen ze een cadeautje kopen van €4,00 (niet meer), dat cadeautje is geen snoep. Iedereen
maakt ook een surprise met een gedichtje en mag dat op 5 december meenemen naar school. Zo wordt er ook een
mooi sinterklaasfeest gevierd in de groepen 5 t/m 8. Ook deze kinderen hoeven voor de kleine pauze geen eten en
drinken mee te nemen.
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Kerstfeest
Het kerstfeest is dit schooljaar ‘s avonds in de kerk het Anker. U krijgt uiteraard hierover nog meer informatie op
een later tijdstip. Wij weten nu al wel dat in verband met de ruimte alleen de ouders/verzorgers worden
uitgenodigd dit feest met ons te vieren.
Nieuwe meubels na de kerstvakantie
Vrijdag 21 december komt er een grote container voor de school te staan en worden
alle oude schoolmeubels daarin geladen. Deze meubels worden door de stichting
Townships South Africa te Dronrijp verscheept naar Gambia. Daar zijn net een aantal
scholen gebouwd, maar helaas er waren nog geen meubels en nu dus wel! In de
Kerstvakantie komen dan de nieuwe schoolmeubels. Maandag 7 januari zijn alle
kinderen vrij, want dan worden alle lokalen opnieuw ingericht. De groepen 1 en 2
krijgen geen nieuwe meubels, de huidige meubels zijn nog betrekkelijk nieuw. Wel
zijn de kinderen van groep 1 en 2 vrij, want de leerkrachten gaan dan de hoeken
opnieuw inrichten met nieuw materiaal.
Alle kinderen starten dan op dinsdag 8 januari in een(gedeeltelijke) prachtig nieuw ingericht lokaal.
Wie kan helpen met het sjouwen van de meubels?
Wie heeft er tijd om vrijdagochtend 21 december te helpen met het verplaatsen
van de meubels naar de container? Ook de oude meubels die nog op zolder staan
willen we die ochtend graag de container in hebben.
Vele handen maken licht werk……..heeft u tijd en wilt u helpen? Wij zorgen voor
koffie en koek.
Graag opgeven via cbsdeakker@tjongerwerven.nl

Muziek
Dit schooljaar mag ik, juf Alinda, muzieklessen geven aan alle klassen. En dat vind ik
natuurlijk heel erg leuk. Naast dat de leerkrachten zelf muziekles geven, kom ik
gedurende vier weken achter elkaar muziekles geven. Dit doe ik afwisselend in de
onderbouw en in de bovenbouw. Het is super om te zien hoe de kinderen enthousiast
met muziek bezig zijn en wat ze er al van weten. In de onderbouw beginnen we met
starten en stoppen van muziek, in de middenbouw gaat het over muziekstijlen en de
bovenbouw werkt momenteel aan elektronische muziek. We maken gebruik van de
voor ons nieuwe methode 123 Zing, die met vrolijke en leuke filmpjes het
muziekonderwijs ondersteunt. Daarnaast gebruiken we muziekinstrumenten, zoals
sambaballen, handtroms, woodblocks, ritmestokjes, triangels, bekken en bongo’s. Ook hebben
we boomwhackers op school. Deze buizen maken een bepaalde toon en hiermee kunnen we mee spelen met
muziekstukken.
Na de herfstvakantie is ook het koor weer van start gegaan. 22 kinderen uit groep 5 t/m 8 zingen elke twee weken
op donderdagmiddag na schooltijd leuke, grappige en vrolijke liederen. We gaan ook zeker weer optreden in het
komende jaar dus dan kunt u het zelf zien en horen.

Thema activiteit
Voor een thema activiteit gaat elk kind iets leuks maken met een glazen potje. Wilt u daarom uw kind een glazen
potje meegeven voor 23 november! Denk hierbij aan een baby klein groente of jampotje.
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Groepsnieuws
Groep 1 en 2
In groep 1 zijn Jurendeley en Elza nieuw. We hopen dat jullie een fijne tijd bij ons op school hebben!
Op de woensdagmiddag werken we met Akkertalent aan het thema ‘Feest’. Bij kleuters gaat dit over Sinterklaas
en Kerst.
Vanaf vandaag volgen we met de kinderen het Sinterklaasjournaal. Maandagmorgen 3 december gaat groep 1
pepernoten bakken. Dinsdagmorgen 4 december gaat groep 2 pepernoten bakken. Welke ouders willen ons
hierbij helpen?
Op de dinsdagmiddagen zoekt groep 2 nog ouders die willen helpen bij het werken op de IPad.
Vraag: Wilt u de bekers met drinken niet helemaal tot de rand vullen, want dan kan het zo knoeien met het
losdraaien van de deksel.
Vanaf 21 november komt Ylsa Lindeboom twee dagen per week stage lopen. Ylsa volgt de opleiding voor
onderwijsassistente op het Friesland College.
Als kinderen uit groep 2 willen leren veteren, mogen ze een week een veterblok mee naar huis nemen om te
oefenen. Als het niet lukt is het niet erg. Uw kind kan het dan later nog een keer proberen.
Groeten juf Ellen, juf Jelly en juf Ria.
Groep 3
Er wordt ontzettend hard gewerkt in onze groep. De kinderen zijn heel goed bezig.
Deze week ronden we van lezen kern 4 alweer af en van rekenen blok 4. Ook het schrijven vinden de kinderen
heel leuk om te doen. Afgelopen week hadden we een ‘andere’ opdracht bij lezen. De kinderen mochten zinnen
maken en daarbij stickers gebruiken voor bepaalde woorden. Deze week krijgen de kinderen het blad mee naar
huis.
Het lichtjesfeest was erg gezellig. We hebben heel veel kinderen, ouders, opa’s en oma’s en andere familie of
vrienden mogen begroeten en natuurlijk al onze mooie lampionnen kunnen bewonderen.
Tijdens onze kanjerlessen hebben we het gehad over wat je kunt doen als er iets misgaat of wanneer iemand
vervelend tegen je doet. Zo hebben we in groepjes zinnen geoefend die je dan kunt zeggen en wat je kunt doen.
Bijvoorbeeld zeggen: “Jij doet raar, bekijk het maar” en je dan omdraaien en weglopen naar je maatje. Iedereen in
de klas heeft zelf 2 maatjes gekozen. Een maatje is een kind uit de klas waar je naar toe kunt als er iets gebeurd is.
Met de leesles hebben we podium-voorlezen. Een leerling mag dan voor de klas een stukje voorlezen. Sommigen
lezen voor uit een boekje die bij de kern hoort anderen kiezen voor een paar rijtjes woorden die we oefenen uit
de Veilig en Vlot boekjes. Iedereen krijgt daarna een daverend en welverdiend applaus.
Er komt een drukke maar ook zeker leuke periode aan met Sinterklaas en Kerst. In groep 3 en 4 gaan we dit jaar
werken met het lespakket dat bij het sinterklaasjournaal hoort. Vanaf vanavond is het sinterklaasjournaal weer op
tv. Wij kijken in de klas altijd de aflevering van de avond ervoor. Maar ga thuis vooral ook kijken hoor het is
helemaal niet erg als we het dubbel kijken.
Groetjes juf Ellen en juf Jessica
Groep 4
De vakantie ligt al weer een paar weken achter ons en de gezellige tijd komt er aan. Vorige week hebben we onze
prachtige lampions al geshowd en nu is Sinterklaas het eerst volgende feest. En daarna volgt natuurlijk Kerstmis.
Ons Akkertalent blok heeft dan ook als thema ‘let’s party’. Groep 3 en 4 zullen hier samen aan werken. Omdat we
soms ook traktaties vanuit school krijgen, zou ik graag willen weten of er ook kinderen met allergieën zijn. Dus
mocht uw zoon of dochter iets niet mogen hebben, dan zou ik dat graag even horen (via mail of op school). Deze
week zullen we van rekenen de toets van blok 2 gaan doen. Dit gaat vooral over sommen tot 20, meten met de
liniaal, klok kijken (hele en halve uren) en sommen tot 100. Na de tafel van 2 en 10, gaan we in het volgende blok
beginnen met de tafel van 5. Met taal hebben we het over lichaamstaal en mimiek, oftewel communiceren
zonder woorden. Met spelling hebben we woorden gehad met twee medeklinkers vooraan of achteraan en nu
hebben we woorden met twee medeklinkers vooraan en achteraan, zoals bijvoorbeeld het woordje ‘start’. Vorige
week zijn we naar de bibliotheek geweest, hier hebben we allemaal leuke boeken opgehaald. Hier kunnen we dus
de komende weken lekker in leze. Met Kanjertraining gaat het over ‘piekeren’, wat is dat en naar wie kun je toe
gaan als je met iemand ergens over wilt praten. Juf Alinda en juf Sietske
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Groep 5a
Wat een geweldige opkomst bij de KSG dienst gisteren. Super om met zovelen in de kerk te zitten en samen de
dienst te vieren. Het feest van het licht. En daar horen natuurlijk de lampions bij. De moeders die ons daarmee
geholpen hebben, heel hartelijk bedankt.
De tafel van 7 zit er bij een heleboel kinderen nog niet in. Wilt u uw kind helpen oefenen? Dan gaan we het
vrijdag nog een keer proberen.
Vaak vragen de kinderen mij tijdens het werken om een koptelefoon. We hebben een paar koptelefoons op
school maar niet voor iedereen. Zou uw kind dan misschien een koptelefoon van thuis mee mogen? Of een paar
“oortjes”?
Hartelijke groeten Joke Ridder.
Groep 5b/6
Vorige week hebben we weer een blok van rekenen, taal en engels afgesloten. We zijn inmiddels gewend aan het
werken met een weekplan en hebben dus tijd om extra werk te doen of een presentatie te maken. We hebben de
laatste paar vrijdagen weer mogen genieten van leuke vertelkringen. Deze week zijn de laatste kinderen aan de
beurt. Daarna kunnen we de vrije presentaties van kinderen inplannen (die ze voorbereiden op school).
We zijn twee week geleden gestart met een nieuw blok van Akkertalent over 'Partytime'. De kinderen hebben een
feest gekozen en beantwoorden vragen over dat feest die ze zelf bedacht hebben. We hebben nog 4 lessen tot de
presentatie.
Donderdag zijn de kinderen begonnen met een nieuw thema van aardrijkskunde over landbouw & veeteelt.
De kinderen hebben vorige week ook hun tweede tekst gemaakt. Deze moest over 'licht' gaan. We hebben de
teksten verbeterd, geprint en versierd. Ze hangen in de klas.
We gaan zo nog even lekker verder in groep 6!
Groep 7
De afgelopen weken hebben we heel hard en enthousiast gewerkt aan onze maandviering: presenteren,
toneelstukjes, tekeningen, een quiz en zelfs onze eigen videoclip bij het nummer 'Ik wens jou'. We hebben
tekeningen gemaakt, die bij de tekst passen. Wilt u dit zien? Ga dan snel naar https://youtu.be/0_gydcF9WoM
Volgende week gaan we een week lang aan de slag met Mediamasters. Een online spel waarin we worden
meegenomen in de wereld van de mediawijsheid. Met Akkertalent zijn we een heel aantal (onbekende) feesten
aan het onderzoeken. Met rekenen gaan we deze week hoofdstuk 2 afronden en daarna enthousiast beginnen
aan de volgende leerdoelen. Ondertussen houden Sinterklaas en Kerst ons ook bezig, want dat schiet ook al hard
op. Weet u al hoeveel nachtjes slapen het is?
Groep 8
Groep 8 is een spannend jaar, want dit jaar moet er natuurlijk een middelbare school uitgezocht worden. De
afgelopen twee weken hebben we alvast een kijkje genomen op het Stellingwerf College en het Liudger in
Waskemeer. Op beide scholen hebben de leerlingen een aantal lessen mogen volgen en zo een beetje een beeld
gekregen hoe het er op de middelbare school aan toe gaat. Op de informatieavond van vorige week hebben wij
voor ouders informatie gegeven over het traject tot aan de middelbare school.

Overig organisaties
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