Wilt u wijzigingen in uw
persoonlijke gegevens doorgeven
via admindeakker@tjongerwerven.nl.
Het school emailadres is:
cbsdeakker@tjongerwerven.nl
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Team
Juf Gea is voorzichtig aan weer wat op school aanwezig. Ze verricht een
aantal werkzaamheden die gerelateerd zijn aan groep 8. Voorlopig betreft
dit twee keer een uurtje per week. Na een aantal weken gaan we kijken of
dit kan worden uitgebouwd naar meer uren. Meester Edwin blijft
op maandag en dinsdag voor groep 8 staan. We zijn blij dat we juf Gea
regelmatig weer op school zien.
Juf Tineke is vanaf vrijdag 7 februari afwezig omdat ze een
huwelijksceremonie (in haar familiekring) bij woont in India. Haar
werkdagen zijn deze week dus maandag, dinsdag en donderdag. Hierna
kunt u voor vragen terecht bij de groepsleerkracht van uw kind. Ook is één
van de directeuren van de Tjongerwerven voor de leerkrachten beschikbaar
in het kader van bijzondere omstandigheden. Ook op maandag na de
februarivakantie is juf Tineke nog afwezig, daarna pakt ze haar
werkzaamheden weer op.
Welkom op school
In groep 1 is Feline
ingestroomd. Ze had al
een paar dagen voor proef
meegedraaid, maar nu is
het dan echt. We wensen
haar en haar ouders een
fijne tijd op De Akker.
Ook Isabella zit nu officieel
in groep1, zij is al wat meer bekend op school. Haar zus Larissa zit in groep 2
en ze heeft nog een grote zus Catinka in groep 8 en een grote broer Angelo
in groep 6. We wensen Isabella ook een fijne tijd toe op De Akker.
Er zitten nu 17 leerlingen in groep 1, ook draaien er wat kinderen op proef
mee. De groep groeit gestaag door!
Social Schools
We gaan Social Schools langzamerhand vullen. Voor de jaaragenda bent u
nog aangewezen op de jaarkalender van onze site.
U heeft een oproep via Social Schools ontvangen voor het invullen van de
gespreksplanner. De gesprekken vinden plaats in de week van 10 t/m 14
februari.
Het speelplein
In de voorjaarsvakantie wordt de pannakooi verplaatst naar de zijkant.
Bovendien wordt de kooi vergroot en worden er ook baskets aan geplaatst.
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Daarna willen we het grote speeltoestel voor de bovenbouw gaan plaatsen.
Dan kunnen de leerlingen van groep 8 er ook nog in klimmen en klauteren.
Bedankt…….
Een aantal ouders van onze school wil ik toch al even benoemen.
Hoveniersbedrijf Post heeft het ontwerp(gratis) gemaakt voor het plein en
Jan Jouke heeft er al heel wat uurtjes opzitten die hij vrijwillig als ouder
verricht.
Bouwgroep de Jong heeft ons al het beton (nodig voor het plaatsen van
beide speeltoestellen) geschonken.
Door de inzet van beide bedrijven vallen de kosten beduidend lager uit.
Mocht u ook in de gelegenheid zijn ons op een of andere manier te
sponsoren, dan horen wij dat graag van u!
Op vrijdag 27 maart kunt u dat in ieder geval, we houden dan een Fancy
Fair ten bate van het schoolplein. De Fair is van 14.15 -17.30 uur. En
iedereen is van harte welkom!
Akker Anders
Donderdagmiddag hebben we de derde teambijeenkomst over Akker
Anders. Deze middag besluiten we met welke stamgroepen we gaan
werken. Ook gaan we starten met het maken van een dag rooster voor het
nieuwe schooljaar. Want naast stamgroepen gaan we ook werken met
instructiegroepen. Tijden moeten dus goed op elkaar worden afgestemd.
Ook gaan we een start maken met de indeling naar vakleerkrachten.
Kortom het wordt een interessante bijeenkomst.
U ontvangt na deze bijeenkomst een Akker Anders infobrief. Deze brief
ontvangt u na de februarivakantie.
Ook zullen we een goed moment uitzoeken voor een informatieavond voor
ouders.
Laatste schooldag
De laatste schooldag is dit schooljaar vrijdag 3 juli, om 12.00 krijgen de
leerlingen vakantie.
Op donderdag 2 juli hebben we een eindfeest, dit feest duurt tot 14.15 uur.
Om ongeveer 14.00 nemen we afscheid van groep 8 door ze letterlijk de
school uit te gooien. (wel zachtjes)
Dat betekent dat groep 8 vrijdag 3 juli al vrij is, evenals groep 1. De overige
groepen komen vrijdagochtend nog op school voor hen begint de vakantie
om 12.00 uur!

Pagina 2

Aanwezigheid
directie

VZ-zegels van Albert Heijn
De lediging van de spaardoosjes heeft €187,00 opgebracht. Het totale
bedrag is op dit moment nog niet bekend. De vorige lediging komt hier nog
bij en er zijn ouders die rechtstreeks de zegels bij de Albert Heijn hebben
gelaten. We zijn benieuwd.

Agenda

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

Maandag 3 februari

Werkdag leerkrachten leerlingen vrij
Akker info 7
Donderdag 6 februari
Teambijeenkomst Akker Anders
leerlingen om 12.00 vrij
Vrijdag 7 februari
Rapport mee
Maandag 10 februari
Oudergesprekken op inschrijving
Woensdag 12 februari
Oudergesprekken op inschrijving
Donderdag 13 februari
Oudergesprekken op inschrijving
Vrijdag 14 februari
Laatste schooldag voor de
voorjaarsvakantie
Maandag 17- Vrijdag 21 februari Voorjaarsvakantie
Maandag 24 februari
Start school na de vakantie
Dinsdag 25 februari
Luizencontrole, graag los haar en geen
lak of iets dergelijks.
Maandag 2 maart
Akker Info komt uit.
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