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 personeel
Juf Gea gaat haar werkzaamheden op school weer uitbreiden. Ze verricht
een aantal werkzaamheden die gerelateerd zijn aan groep 8 en ze gaat
weer wat met groepjes leerlingen aan het werk. Dat zal zijn op de
maandagochtend en de woensdagmiddag. Meester Edwin blijft voorlopig
op maandag en dinsdag voor groep 8 staan.
Welkom op school
In groep 1 hebben we er
weer een nieuwe leerling
bij en dat is Owen. We
wensen hem en zijn
ouders een fijne tijd op De
Akker.
Er zitten nu 18 leerlingen
in groep 1, ook draaien er
wat kinderen op proef mee. De groep groeit gestaag door!
Afscheid van
We hebben afgelopen week afscheid genomen van Nathan uit groep 2.
Bijna drie jaar is hij hier geweest en nu start hij op een andere school die
meer en beter kan aansluiten op zijn onderwijsbehoeften. We wensen hem
op zijn nieuwe school veel plezier.
Het speelplein
Er wordt hard gewerkt op het plein, de pannakooi wordt verplaatst en
tegelijk vergroot. Ook komen er basketpalen aan te hangen, zodat de
kinderen kunnen kiezen uit voetbal of basketbal.
Het grote speeltoestel voor de bovenbouw is besteld en deze wordt over
een aantal weken geplaatst. Daarna maken we even een pas op de plaats
om naar de financiën te kijken. Wat kunnen we dan nog, hoeveel hebben
we nog over? Daarom is de Fancy Fair op 27 maart (14.15 -17.30 uur) wel
heel belangrijk voor ons. Wanneer die weer een behoorlijk bedrag oplevert,
kunnen we doorgaan.
Schoenen uit, sloffen mee…
In de school komt wel heel veel zand te liggen, niet goed voor de vloeren in
de lokalen. Daarom doen we vanaf maandag de schoenen uit, uw kind mag
sloffen meenemen om daar in de school op te lopen.
Renovatie toiletten
Dat was even schrikken, maandag, geen toilet meer te bekennen, behalve
de kleutertoiletten dan. De planning verliep niet geheel vlekkeloos. Gelukkig
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werden er snel noodtoiletten geplaatst en werd het werkschema veranderd
en kwamen er wat meer werklui. Momenteel gaan de leerlingen van groep
3 en 4 naar de kleutertoiletten. De meiden van groep 5 t/m 8 kunnen weer
binnen naar het toilet en de jongens van groep 5 t/m 8 hebben de
beschikking over drie noodtoiletten. Over een week kunnen de jongens van
de groepen 5 t/m 8 ook weer naar de toiletten binnen.
We hopen over twee weken de toiletgroepen klaar te hebben. De vloeren
komen dan in de meivakantie aan de beurt, net als het toilet van de
leerkrachten en de kleutertoiletten.
Akker Anders
Deze week ontvangt u nieuwsbrief 3 over Akker Anders. De afgelopen
studiemiddag (begin februari) hebben we het concept Akker Anders verder
uitgewerkt, waarvan we u graag op de hoogte willen brengen.
Agenda
Maandag 9 maart
Maandag 23 maart
Dinsdag 24 maart 8.45 uur.
Vrijdag 27 maart
Maandag 6 april
Woensdag 8 april
Donderdag 9 april
Vrijdag 10 april
Maandag 13 april
Woensdag 15 april
Donderdag 16 april
Vrijdag 17 april

OR vergadering ‘s avonds
Nieuwsbrief nr. 9
Viering groep 4 ouders van groep 4
zijn welkom
Fancy Fair ‘s middags van 14.15 –
17.30 uur
OR vergadering ‘s avonds
Voetbaltoernooi groep 7 en 8 ‘s
middags
Paasviering op school
Goede Vrijdag vrij
Tweede paasdag vrij
Eindtoets groep 8
Eindtoets groep 8
Koningsspelen groep 1 t/m 8
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OPENDAG/TERUGKOMDAG T.C.O.
Eind januari en begin februari zijn er op jullie school en op de andere
scholen in Oosterwolde tennislessen verzorgd voor de kinderen van
groep 3 t/m 6.
Uw zoon of dochter heeft toen een briefje ontvangen over het opgeven
voor de open dag.
Er zijn hierbij op de verschillende scholen verschillende berichten
geweest over de kosten.
Om het voor iedereen gelijk te houden, is besloten dat er geen kosten
verbonden zijn aan deze open dag. Het is voor iedereen gratis!
Dus,
Vond uw kind het schooltennissen ook zo leuk? Dan hebben wij goed
nieuws voor u!
Zaterdag 4 april van 10:00 tot 12:00 uur organiseren wij de
terugkomdag bij T.C.O. (Jardingapad 1, Oosterwolde)
Deelname kost slecht €1! Niks!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inleverstrookje
Lever dit strookje voor vrijdag 13 maart in bij je juf of meester als je
mee wil doen met de terugkomdag van schooltennis.
Naam:
…………………………………………………
Geboortedatum:
…...-……-………
School: …………………………………………………….. Groep:
………………………..
Telefoonnummer: …………………………
email:…………………………………………..
Of mail bovenstaande informatie
naar: info@tennisacademieadvantage.nl

Met vriendelijke groet,
Anoek Pothoven
Buurtsportcoach

Pagina 3

