Wilt u wijzigingen in uw
persoonlijke gegevens doorgeven
via admindeakker@tjongerwerven.nl.
Het school emailadres is:
cbsdeakker@tjongerwerven.nl
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Lief en leed
Ziekte
Ook wij hebben momenteel te kampen met zieke leerkrachten. We
proberen het zo goed mogelijk op te lossen met onze eigen leerkrachten en
zo nu en dan een aanvulling van leerkrachten die met pensioen zijn. Ook
ouders van onze school die elders als leerkracht werkzaam zijn, hebben
aangeboden te willen invallen. Voor onze eigen leerkrachten is het niet
altijd even leuk, soms moet je je eigen groep achter laten om voor een
andere groep in te vallen. Gelukkig weten wij dat we het met elkaar moeten
doen, dus samen de schouders eronder.
Beter
We zijn wel heel blij met onze conciërge meester Berry, hij gaat de
dinsdagen hier weer starten met werken. Omdat het nog op therapeutische
basis is zijn meester Sjirk en meester Berry er nu samen op dinsdag. Dat is
fijn, want er liggen nogal wat zware klussen en dat kunnen ze nu mooi
samendoen. Meester Sjirk werkt hier nog tot de kerstvakantie en daarna is
het de bedoeling dat meester Berry het weer helemaal overneemt.
Welkom op school
In groep 1 zijn een aantal
nieuwe leerlingen gestart.
Dat zijn Phylein en Inthe.
Phylein heeft een zus in
groep 4 dat is Vajèn ,
beide ouders zijn dus wel
bekend met school. Voor
Inthe en haar ouders is
alles helemaal nieuw. We wensen beide kinderen en ouders een fijne tijd
op De Akker.
Akker Anders
Vorige week woensdag was er weer een inspirerende studiemiddag om
verder te denken en te spreken over de veranderingen in ons onderwijs. U
krijgt hierover deze of volgende week onze nieuwsbrief Akker Anders nr. 2.
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Pilot Social Schools
Binnenkort starten we met een pilot van Social Schools. Social Schools is
een platform/app waarmee we op een makkelijke en leuke manier met u in
contact kunnen komen. Zo kunnen we heel snel nieuwsberichten vanuit de
klassen sturen, ouderhulp regelen en persoonlijke berichten naar u sturen.
Daarnaast zijn er nog meerdere mogelijkheden.
De komende periode richten wij ons op 2 mogelijkheden: berichten vanuit
de groep sturen en de gespreksplanner. In de 2e week van december
hebben we weer een gespreksronde en we willen dan de gespreksplanner
proberen, zodat u zich gemakkelijk voor een gesprek kunt inschrijven.
Eind van deze week ontvangt u, via de e-mail, een uitnodiging om een
account te maken. Tot die tijd kunt u vast de app downloaden voor op uw
telefoon en hier meer lezen over de mogelijkheden van Social
Schools: http://bit.do/socialschools
Het speelplein
Zoals het er nu voorstaat wordt er donderdag 21 november een boel werk
verzet op het plein. De kruipbuis en het speeltoestel worden dan geplaatst.
De pauzes zullen we die dag anders moeten gaan invullen, want spelende
kinderen op het plein zijn die dag niet gewenst. Zo krijgt het plein
langzamerhand toch een heel ander aangezicht.
De flessenactie en de kinderboekenactie hebben samen €750 euro
opgebracht, een geweldig bedrag. De leerlingenraad zal zich verder beraden
over nieuwe acties.
Ook zijn er bij twee stichtingen subsidies aangevraagd, we hopen dat we in
aanmerking komen voor een bedrag via Het Fonds van Ooststellingwerf en
via het Bercoopfonds.
De berging is inmiddels geplaatst. Genoeg ruimte voor de fietsen van de
leerkrachten, de containers en het pleinspeelgoed.
Sinterklaasfeest
Van Sinterklaas hebben we bericht gekregen dat hij ons donderdag 5
december komt bezoeken op school. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee.
Sinterklaas komt direct om 8.30 uur op school. Daarom vragen we aan de
ouders van de kinderen van groep 1 en 2 op tijd te zijn, zodat we snel naar
buiten kunnen. Jassen kunnen aanblijven. We gaan ervan uit dat Sinterklaas
op de Rijweg aankomt. Mocht dat veranderen dan hoort u dat nog van ons.
De leerlingen hoeven die dag geen eten en drinken voor de kleine pauze
mee te nemen, daar wordt voor gezorgd. Wel eten en drinken meegeven
voor de grote pauze.
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Aanwezigheid
directie
Mijn werkdagen zijn op
maandag, dinsdag en
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.

De ouderraad verslag
De ouderraad (OR) heeft in dit schooljaar inmiddels de 2e vergadering
achter de rug. We hebben afscheid genomen van een aantal OR-leden en
ook weer 2 enthousiaste moeders mogen verwelkomen binnen de OR.
De werkgroepen zijn verdeeld zodat iedereen weet waar hij/zij het
komende jaar aan zal mee werken.
Er is sinds de start in augustus al weer gewerkt aan verschillende
activiteiten die plaats vinden in de periode oktober t/m december 2019.
Het schoolontbijt is inmiddels al achter de rug.
En nu zijn we druk met de voorbereidingen voor Sinterklaas en Kerst. Een
drukke periode waarbij in korte tijd veel geregeld moet worden. Maar ook
een hele gezellige tijd!
Hulp voor de kerstviering
De kerstvoorbereidingsgroep zoekt extra hulp om de Kerstviering weer tot
een succes te maken. U kunt zich opgeven via meegezonden hulpformulier,
maar u mag ook rechtstreeks naar de school mailen via
cbsdeakker@tjongerwerven.nl

Mailadres:
cbsdeakker@tjongerwerven.nl
Tineke Tjeerdsma

Zo nu en dan eens helpen?
De ouderraad is op zoek naar iemand die de raad kan ondersteunen bij het
maken van affiches en/of uitnodigingen. Bent u handig met grafische
programma’s en hebt u tijd om zo nu en dan de raad te ondersteunen,
graag een mailtje naar school; cbsdeakker@tjongerwerven.nl
Wij zijn ook op zoek naar een ouder die kan lassen. Ook dan hebben we u
nodig! Ook graag aanmelden via cbsdeakker@tjongerwerven.nl
Uiteraard kunt u ook contact opnemen met Tineke Tjeerdsma.

Agenda
Maandag 18 november
Dinsdag 19 november
Donderdag 5 december
Maandag 9 december
Dinsdag 17 december
Vrijdag 20 december

Akker info 4
Viering groep 6, ouders van groep
6 zijn welkom.
Sinterklaasfeest op school.
Akker info 5
Kerstviering in de kerk ‘s avonds
Vakantie om 14.15 uur
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