Wilt u wijzigingen in uw
persoonlijke gegevens doorgeven
via admindeakker@tjongerwerven.nl.
Het school emailadres is:
cbsdeakker@tjongerwerven.nl

Inhoud
• Wisseling conciërges
• Ziekte juf Gea

Wisseling conciërges
Na de kerstvakantie zal meester Berry weer helemaal op De Akker aan het
werk zijn. We zijn heel blij dat hij ons team weer als vanouds komt
versterken.
Dat betekent wel dat we afscheid nemen van meester Sjirk. Meester Sjirk
heeft Berry op een geweldige manier vervangen. We waren dan ook erg blij
met Sjirk, hij hoorde er al helemaal bij. Bedankt voor al je inzet Sjirk altijd
150 procent.
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Ziekte juf Gea
Juf Gea is al enige tijd ziek, gelukkig gaat het langzaamaan weer wat beter
met haar. De kunst is nu om niet te snel alles weer op te pakken. Zoals het
er nu uitziet zal juf Gea in januari rustig aan met een ochtendje weer eens
wat gaan oppakken. Van daaruit gaan we in een passend tempo haar
werktijd uitbreiden. We zijn wel blij om haar weer te kunnen verwelkomen.
Vervanging juf Gea
Tot nu toe hebben we de vervanging van juf Gea intern geregeld, dat heeft
vooral betrekking gehad op de groep van meester Geert en meester Geert
zelf. Ook juf Ellen heeft extra ingevallen voor groep 6 (naast de vaste
dinsdag) Dit kan natuurlijk niet langer zo doorgaan, daarvoor is de
flexwerker op school niet bedoeld. We zijn op zoek naar een vervanger,
maar dat valt niet mee. In ieder geval zijn er buiten onze stichting geen
leerkrachten die beschikbaar zijn. Wellicht dat we door interne
verschuivingen binnen de stichting tijdelijk een leerkracht hier kunnen
plaatsen. We doen ons best!
Aangekondigde stakingen
U heeft het kunnen lezen in de krant, de bonden kondigen een tweedaagse
staking aan voor donderdag 30 en vrijdag 31 januari. Als team gaan we
uiteraard in gesprek over deelname aan deze staking. Wel kan ik u zeggen
dat de actiebereidheid ditmaal groter is dan de vorige staking. Dat komt
door onze ervaring van de afgelopen periode; we kunnen geen beroep doen
op invalleerkrachten. We schuiven met onze eigen leerkrachten, waardoor
andere taken blijven liggen. Leerkrachten die ziek zijn, blijven toch maar
werken. Waardoor de kans dat iemand langer uitvalt weer aanwezig is.
Ik adviseer u om wel alvast maatregelen te nemen voor deze staking.
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Social Schools
Momenteel heeft ongeveer 87% van onze ouders de app geïnstalleerd.
En dat deze app zijn werk doet, hebben we gemerkt! Op de oproep voor
hulp bij de kerstviering werd via de app massaal gereageerd, geweldig!
We gaan langzamerhand steeds meer met deze app werken en de site meer
inrichten voor achtergrondinformatie voor onze eigen ouders en andere
belangstellenden.
Hebt u de app nog niet geïnstalleerd, dan adviseren wij u om dit zo snel
mogelijk te doen.

Kerstfeest
Deze week krijgt u de uitnodiging voor de kerstviering.
Deze uitnodiging is bedoeld voor 2 volwassen personen!
Om onrust te voorkomen tijdens het kerstspel is deze uitnodiging niet voor
de jongere broertjes en zusjes.
Blink thema 3
Na de vakantie starten we met het thema communicatie. Alle groepen van
groep 1 t/m 8 doen aan dit thema mee.
Kanjerweek
Een onderdeel van het blok communicatie is een extra Kanjerweek.
Op initiatief van de leerlingenraad gaan we ons een week extra verdiepen in
omgaan met elkaar. U leest hierover meer in de volgende nieuwsbrief.
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Zo nu en dan eens helpen? Herhaling.

Aanwezigheid
directie
Mijn werkdagen zijn op
maandag, dinsdag, donderdag
en vrijdag. Op deze momenten
kan het wel voorkomen dat ik

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.

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

AGENDA
Maandag 9 december
Dinsdag 17 december
Vrijdag 20 december
Maandag 6 januari 2010
Dinsdag 7 januari
Maandag 13 januari
Maandag 13 januari t/m vrijdag 17
januari

Akker info 5
Kerstviering in de kerk ‘s avonds
Vakantie om 14.15 uur
Eerste schooldag
Start Blink thema 3 Communicatie
Akker info 6
Kanjerweek op de Akker
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