Wilt u wijzigingen in uw
persoonlijke gegevens doorgeven
via admindeakker@tjongerwerven.nl.
Het school emailadres is:
cbsdeakker@tjongerwerven.nl
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Blink wereldoriëntatie
In september is CBS De Akker gestart met het gebruiken van de methode
Blink geïntegreerd in het ‘tjong®talentonderwijs. Blink geïntegreerd
combineert aardrijkskunde, topografie, geschiedenis, biologie en
wetenschap en techniek. Groep 3 en 4 werkten aan ‘ik en mijn familie’ en
gingen op excursie naar het Kiekhuus en de Oudheidkamer, beiden in
Wolvega. Groep 5 en 6 vergeleken hun levens met dat van andere kinderen.
Groep 7 en 8 gingen op onderzoek uit naar fantastische families in de
wereldgeschiedenis.
We starten deze week met periode 2 van de herfstvakantie tot de
kerstvakantie.
Het thema is: Natuurlijke aanpassers
Groep 3 en 4

Op wereldreis

Groep 5 en 6

Bijzondere bewoners

Groep 7 en 8

Op leven en dood

Hoe ziet het er in de
woestijn, op de
Noordpool en in de
jungle uit? Hoe
overleef je daar?
Planten en dieren zijn
goed in overleven en
aanpassen, maar lukt
dat altijd?
Survival of the fittest
in de natuur. Is het erg
dat dieren
(uit)sterven?

Acties voor het plein
We kunnen nog niet precies zeggen hoeveel de actie heeft opgebracht,
maar we gaan voorlopig uit van een bedrag van ongeveer 750 euro.
U krijgt het volledige bedrag uiteraard nog te horen. Hartelijk dank voor het
meewerken aan deze actie! In twee weken hebben we met elkaar een mooi
bedrag opgehaald.
Plaatsen van de berging op het plein
De eerste ingang van het plein (vanaf de Rijweg) is momenteel geblokkeerd.
Morgen gaan ze starten met het plaatsen van de berging. In de berging
kunnen dan de fietsen van de leerkrachten, de containers en het speelgoed
voor de pleinspelen.
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Daarna gaan we starten met de eerste fase van het plaatsen van
speeltoestellen. We werken vanaf de directiekamerkant naar voren toe,
richting Rijweg.
Het wachten is nu op het materiaal, dat uiteraard al is besteld.
Nationaal Schoolontbijt
Om het belang van een goed ontbijt te onderstrepen doen wij dinsdag 5
november mee aan het Nationaal Schoolontbijt. Dat betekent dat alle
kinderen op school ontbijten. De ouderraad zet alles voor ons klaar, zodat
we direct om 8.30 uur met elkaar kunnen ontbijten. Uw kind hoeft voor het
ontbijt niets mee te nemen. Natuurlijk wel eten en drinken voor in de kleine
en de grote pauze, net als altijd!
Vijf ontbijttips

1. Liever langer in bed? Maak het ontbijt dan 's avonds en
bewaar het in de koelkast.
2. Niet altijd zin in hetzelfde? Wissel lekker af tussen brood en
yoghurt met fruit.
3. Zoet en toch gezond? Beleg brood eens met aardbeien of
plakjes kiwi en banaan.
4. In kleine stapjes gezonder? Verruil je witte boterham voor 'n
bruine of bruin voor volkorenbrood.
5. Fris aan het ontbijt? Iedereen kikkert op van frisse tomaatjes
of schijfjes komkommer.

Denktankuurtje over Akker Anders
Donderdagavond 17 oktober zat ik met 8 ouders om de tafel om met elkaar
te praten over Akker Anders. De verdeling was heel mooi, vier vaders en
vier moeders. En zij vertegenwoordigden ook alle groepen van groep 1 t/m
groep 8. We hebben veel met elkaar besproken. Hoe ga je stamgroepen
inrichten? Welke leeftijdsgroepen zet je bij elkaar? Kun je de kinderen van
groep 3 in een stamgroep plaatsen van 1,2 en 3? Of kunnen die kinderen
beter aansluiten bij groep 4 en 5? Of kun je beter beginnen met
stamgroepen van twee groepen door elkaar? Bijvoorbeeld 1 /2, 3 /4, 5 /6,
7/8?
Deze vragen en nog meer zijn besproken, natuurlijk hebben we geen
oplossing. Maar het is fijn om met een groep ouders te praten over alle
veranderingen en hoe ouders daarover denken. Bovendien verlopen die
dentankuurtjes altijd in een fijne ontspannen sfeer.
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Het volgende denktankuurtje wordt aangekondigd via de nieuwsbrief, dan
mogen ook andere ouders aanschuiven. Iedereen is welkom
De eerstvolgende teambijeenkomst over Akker Anders is op woensdag 13
november, de leerlingen zijn dan om 12.00 vrij.

Aanwezigheid
directie
Mijn werkdagen zijn op
maandag, dinsdag, donderdag
en vrijdag. Op deze momenten

Aanwezigheid directie
Agenda
Dinsdag 29 oktober

kan het wel voorkomen dat ik op
een andere plek ben i.v.m.
vergadering of overleg. In dat

Dinsdag 5 november
Donderdag 7 november

geval kunt u altijd mailen,

Luizencontrole geen gel en
geen ingewikkelde kapsels
graag.
Nationaal schoolontbijt
Schoolverpleegkundige
voor groep 7

8.30 uur

8.30 -9.30 uur.
In de
teamkamer

vervolgens neem ik dan contact
met u op.
Mailadres:
cbsdeakker@tjongerwerven.nl
Tineke Tjeerdsma

Maandag 11 november
Woensdag 13 november
Zondag 17 november

Maandag 18 november
Overig info

Lichtjesfeest
Schoolverpleegkundige
groep 7
Studiemiddag Akker Anders
School-Kerk -en
gezinsdienst. U ontvangt
nog nadere informatie.
Akker info 4
Op de Site

18.00 -19.00
uur
In de
teamkamer
Leerlingen om
12.00 vrij.
9.30 -10.30
uur in de kerk .

Kalender
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