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cbsdeakker@tjongerwerven.nl
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Startgesprekken nogmaals
Van diverse zijden bereikte ons het bericht dat u als ouder de
startgesprekken als heel zinvol hebt ervaren. Wel vond u drie middagen vrij
wel heel veel (en natuurlijk de studie tweedaagse er nog achteraan). Ook
gaven een aantal ouders aan dat ze graag met beide ouders aanwezig willen
zijn. Reden voor ons om als team deze gesprekken te evalueren en hierin
bovengenoemde punten mee te nemen.
Lief
Onze meester Geert gaan trouwen. Vrijdag 4
oktober is de heugelijke dag. Meester Geert
is vorig jaar vanuit het Westen van het land
naar Drachten verhuisd dit was vanwege de
liefde. Dat was dus een goede beslissing,
want de liefde wordt bezegeld met een
huwelijk. Wij wensen meester Geert naast
een hele fijne dag ook veel geluk en liefde in zijn huwelijk. De ouders van de
groep van meester Geert hebben bericht gekregen op welke dagen hij
afwezig is en wie zijn groep waarneemt.
Nieuwe moeders voor de Ouderraad
De oproep voor nieuwe ouders in de OR heeft gezorgd voor drie nieuwe
moeders. Van één moeder heeft u in de vorige nieuwsbrief iets kunnen
lezen. Hieronder maakt u kennis met de twee andere moeders. Van harte
welkom in de OR. Fijn dat jullie de school op deze wijze willen
ondersteunen.

Hallo,
Ik ben Andina Blomsma getrouwd met Anne en
moeder van Danjel uit groep 2, en Djaylen van 2
jaar.
Ik ben werkzaam bij een supermarkt op de
bakkerij afdeling.
Daarnaast heb ik mijn eigen praktijk met
essentiële oliën, die je op heel veel vlakken
kunnen ondersteunen.
Ik ben sinds kort lid geworden van de ouderraad.
Het is leuk om op deze manier betrokken te zijn bij school. Het leukste vind
ik ook om echt praktisch mee te helpen bij activiteiten; geweldig om te zien
hoe de kinderen met elkaar genieten en plezier maken.
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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,
vervolgens neem ik dan contact
met u op.
Mailadres:
cbsdeakker@tjongerwerven.nl
Tineke Tjeerdsma

Hallo,
Mijn naam is Sylvia Aardema en 29 jaar jong.
Woon inmiddels al 27 jaar in Oosterwolde. Heb
een leuke vriend Johnny en wij zijn ouders van
Lizzy en Steyn. Onze Lizzy zit nu in groep 2 en
daarom heb ik mij ook aangemeld bij de
ouderraad. Ik vind het belangrijk mij in te zetten
voor de school die zich ook inzet voor mijn
dochter Lizzy. Verder ben ik werkzaam als
verpleegkundige op het KDC ’t Bijehus. Dat is een
kinderdagcentrum voor kinderen van 0-18 jaar
met lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Het is voor mij elke keer
weer een feest om daar aan het werk te mogen zijn. Ik kijk uit naar het
komende schooljaar in de ouderraad. En wie weet
tref ik u binnenkort op school. Groetjes, Sylvia Aardema
De Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek start officieel aanstaande woensdag 2 oktober, maar
wij houden deze Kinderboekenweek precies een weekje later. Van 10-18
oktober. Het thema van deze week is REIS JE MEE? U krijgt hierover nog
meer informatie van onze lees coördinatoren juf Ellen en juf Joke.
Inspectieonderzoek
We kijken tevreden terug op het inspectiebezoek van de inspecteur
basisonderwijs. De basis is op orde en voldoende tot goed. Hij is benieuwd
naar onze volgende stap in de vernieuwing van onze school.
Akker Anders
Deze week ontvangt u informatie over de studie tweedaagse en een oproep
om mee te denken en te praten!

Ontruimingsoefening
De jaarlijkse ontruimingsoefening hebben we
afgelopen week gehouden. Het nieuw aangelegde
alarmsysteem was overal prima te horen. Binnen
twee minuten waren alle kinderen en teamleden
buiten.
Gelukkig was dit een oefening, mocht er iets ernstigs
aan de hand zijn dan gaan we naar Het Gezondheidscentrum aan De Brink.
Van daaruit worden ouders/verzorgers dan gebeld om hun kind op te
komen halen. Wij laten de kinderen nooit alleen naar huis gaan!
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De leerlingenraad en het schoolplein
De leerlingenraad voor dit schooljaar bestaat uit Sophie en Frieso uit groep
8. Mirthe en Aidan uit groep 6/7 en Nadine en Dailey uit groep 6.
De foto van de leerlingenraad hangt in de gang. De eerste vergadering is
ook al geweest en deze stond met name in het teken van geld inzamelen
voor het schoolplein. In de groepen zijn heel veel acties bedacht en een
aantal van deze acties heeft de leerlingenraad uitgekozen om te gaan
inzetten.
Voor de herfstvakantie komen er twee korte acties. De ene actie is het
inzamelen van statiegeldflessen en
statiegeldkratjes die kunnen we dan
inwisselen voor statiegeld. Deze actie gaan
we houden in één week en dat is van 7
oktober t/m 11 oktober. U kunt nu alvast
uw flessen sparen en in deze week
meegeven naar school!
De tweede actie is een actie in de
Kinderboekenweek, de leerlingenraad stelt voor om een boekenverkoop te
houden op school. Het geld van de opbrengst is dan voor het speelplein!
U krijgt hierover nog meer informatie!
Oudergesprekken
U kunt de oudergesprekken voor oktober inplannen. We hebben hiervoor
twee data gereserveerd. Uit ervaring is ons gebleken dat op dit moment
nog niet zoveel ouders gebruik maken van de mogelijkheid. U kunt inloggen
op de planner via onze site. Leerlingen uit groep 6,7 en 8 verwachten we
mee met hun ouder(s).
Agenda
Donderdag 3 oktober
Vrijdag 4 oktober
Donderdag 10 oktober
Maandag 14 oktober
Dinsdag 15 oktober
Woensdag 16 oktober

Donderdag 17 oktober

Vergadering
schoolpleinwerkgroep
Meester Geert trouwt
Start Kinderboekenweek
Akker
Oudergesprekken vrijwillig
Viering groep 7
Informatieavond ouders
groep 6.7 en 8 over
plaatsingswijzer en
vervolgonderwijs
Oudergesprekken vrijwillig

20.00 -21.30
uur

8.45 uur
20.00 -21.00
uur.
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Vrijdag 18 oktober

Boekenbeurs voor het plein

Herfstvakantie

Ma 21 oktober t/m vrijdag 25
oktober
Op de Site

Overig info

13.00 -14.00
uur

Kalender

Overige organisaties
In de herfstvakantie, op maandag 21 oktober is het zover: er zal weer een
spetterende en gezellige kindermiddag gehouden worden in "De Esch" in
Oosterwolde (Weemeweg 5a). 's Morgens van 11 tot 12 uur is er een
workshop voor tieners van 9 tot 13 jaar. Dan wordt door dansschool
“Salvation Dance Centre” uit Drachten een aantal dansen aangeleerd. Aan
het begin van de kindermiddag worden die dansen opgevoerd waarbij alle
kinderen worden uitgenodigd om mee te doen. (In verband met een
maximum aantal deelnemers bij de workshop, moeten de tieners zich
aanmelden via www.eg-oosterwolde.nl

Theater "De Regenboog" verzorgt hierna een voorstelling. Het
Bijbelverhaal over het delen van de vijf broden en twee vissen zal
centraal staan. Daarna is er tijd voor spel, knutselen en een lekkere
traktatie!
Neem je vriend of vriendin ook mee!
Aanmelden is niet nodig en de toegang is gratis.
P.S.: Bij goed weer mag je ter afsluiting zelf een broodje bakken bij
een vuurkorf.
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