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Wilt u wijzigingen in uw persoonlijke gegevens doorgeven via: admindeakker@tjongerwerven.nl
Het school emailadres is: cbsdeakker@tjongerwerven.nl
Alle data kunt u vinden op onze site via de knop Onze school klikt u op agenda. Wijzigingen leest u in de
nieuwsbrief.
Volgende nieuwsbrief maandag 4 maart 2019.

Algemeen nieuws
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, naar aanleiding van de
mail neem ik dan contact met u op. Mailadres: cbsdeakker@tjongerwerven.nl
Tineke Tjeerdsma
Welkom op school nieuwe leerlingen
Er zijn weer nieuwe leerlingen ingestroomd in groep 1. Dat is Dorcas het zusje van Ryan
(groep 7) en Abraham (groep 5). En ook Noah het broertje van Wesley (groep 4).
Ze zijn beiden al een beetje bekend geraakt met school door oudere broers. Maar voor
hen is het nu helemaal echt. We wensen Dorcas en Noah een hele fijne tijd toe op de basisschool.
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Lief en leed

Juf Simone gefeliciteerd.
Juf Simone, onze onderwijsassistente van groep 1 en 2 is afgelopen donderdag in het huwelijk
getreden. Wij wensen haar en Daan en hun kinderen een heel gelukkig leven samen. De
leerlingen van diverse groepen hebben iets voor het bruispaar gemaakt. En ook het team en de
Ouderraad (namens alle ouders) hebben haar gefeliciteerd.
Welkom aan meester Sjirk
Dat meester Berry veel werk verzet hebben we gemerkt, want wat blijft er veel
liggen wanneer hij ziek is. Daarom zijn we blij dat we een vervanger hebben
gevonden en dat is meester Sjirk. Meester Sjirk heeft een eigen bedrijf, maar heeft
ook nog tijd om op maandag en dinsdag hier een heleboel werk op zich te nemen.
We heten hem van harte welkom in ons team en hopen dat hij het naar zijn zin
heeft op De Akker.

Audit 4 april
Op donderdag 4 april hebben wij op school een audit; een onderzoek. Er komt een auditteam bij ons op school om
naar de kwaliteit van ons onderwijs te kijken. Ze gaan lessen bijwonen, hebben gesprekken met de leerkrachten,
onderzoeken hoe wij de zorg invullen. Ook hebben ze een gesprek met de Interne Begeleider en met de directeur.
Aan het eind van de dag geven zij een terugkoppeling aan ons als team. Waar staan wij met onze school, wat doen
we goed en wat kan beter?
Het is geen inspectieonderzoek, een auditafname staat altijd in het teken van ontwikkeling. We zijn benieuwd!

Afsluiting Akkertalent kunst
De laatste woensdagmiddagen werd er weer hard gewerkt met
Akkertalent. Groep 3 t/m 8 verdiepten zich in het thema 'kunst'. In
groep 3 en 4 werd gewerkt aan de kunstweken. Ook konden de
leerlingen kiezen waar ze mee wilden werken: met kosteloos materiaal,
stof, verf of klei. In groep 5 t/m 8 mochten de kinderen ook kiezen wat
zij wilden doen: hout bewerken, beeldhouwen, schilderen of
fotograferen.
Het werk van de leerlingen is te bewonderen op woensdag 10 april. Van
13.45u tot 14.15u bent u van harte welkom in groep 3 t/m 8.

Ouderavond met workshops
Een avond vol workshops over het onderwijs aan uw eigen kind. U kon zomaar binnenlopen op uw eigen tijdstip.
Het team had zich goed voorbereid om u te informeren over het onderwijs aan uw kind. Want wij zijn best trots op
alles wat we voor elkaar hebben gekregen.
De ouders die aanwezig waren gaven aan dat ze enthousiast waren over hetgeen ze hebben gehoord,
uitgeprobeerd en besproken.
De meeste ouders waren echter niet aanwezig en dat is jammer. De reden begrijpen we niet zo goed, want voor
het begeleiden van groepjes en het rijden naar excursies en het begeleiden van onderwijsactiviteiten kunnen we
voldoende ouders krijgen. Waarom bij zo’n workshopavond dan niet? Het zal de komende tijd nog wel eens op de
agenda staan en worden besproken in diverse groepjes. En wilt u in gesprek met mij over dit onderwerp, dan kan
dat altijd!
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De Akker Anders
Tijdens de ouderavond werd ook een workshop gehouden met als thema De Akker Anders. Hoe ziet het onderwijs
er dan uit? Wij als team weten dat nog niet, u als ouder nog minder! Toch zijn er tijdens deze workshops vanuit de
kant van de ouders wel een aantal zaken aangegeven. En dat is fijn, want daar kunnen we wat mee.
Wat heeft deze groep ouders bijvoorbeeld aangegeven?
• Er wordt nu al op verschillende niveaus lesgegeven, dat is fijn!
• Wel graag dat een groep kinderen een beetje dezelfde leeftijd hebben. Dat is goed voor de sociaalemotionele ontwikkeling.
• Veilige omgeving is heel belangrijk.
• Groepsgrootte van de (stam)groep niet meer dan 25 leerlingen.
• Instructie op eigen niveau is goed.
• Er zijn goede huisregels nodig, wanneer leerlingen langer zelfstandig werken.
Alles wat deze groep ouders heeft aangegeven, is op een droomwolk geplakt. Deze droomwolk vindt u in de gang
bij de teamkamer, u bent welkom om alles te lezen.

Koningsdag 12 april voor alle groepen
Vrijdag 12 april doen we mee aan de Koningsspelen! We beginnen 's ochtends in de
klas met een heerlijk Koningsontbijt. Dit wordt verzorgd door de ouderraad. Rond
9.15 uur gaan we naar de sportvelden van SV de Griffioen waar we allerlei leuke
spellen en activiteiten gaan doen. Rond 11.45 uur gaan we weer terug naar school,
want om 12.00 uur is iedereen vrij!
Tijdens de Koningsspelen krijgen de kinderen drinken en wat lekkers. U hoeft zelf niks mee te geven. We vinden
het erg leuk als iedereen in het oranje komt! Daarnaast is makkelijk zittende kleding waarin je goed kan bewegen
zeer aan te raden.
Het kan zijn dat de weervoorspelling heel slecht is, koud en/of regenachtig. In dat geval gaat de Koningsdag op de
sportvelden niet door. We starten dan wel met een koningsontbijt op school en de eindtijd is ook dan 12.00 uur.
Wanneer de Koningsspelen niet doorgaan, krijgt u daarover de dag ervoor een mail.
Paasfeest 18 april groep 1,2 en 3
We beginnen om halfnegen in onze eigen klas. Er is dan geen inloop en lezen. Daarna hebben we een paasviering
met de kinderen in het speellokaal. In de ochtendpauze krijgen de kinderen koek en drinken, dit wordt verzorgd
door de ouderraad. Uw kind hoeft geen fruit mee. Na de pauze hebben we een paas-speurtochtspel in en om
school. Rond 12 uur gaan we gezamenlijk lunchen in het speellokaal, ieder kind neemt hiervoor zijn/haar eigen
lunch mee. ’s Middags hebben we een groep doorbroken circuit. De kinderen mogen kiezen om te spelen/werken
in de hoeken van de verschillende lokalen van groep 1, 2 en 3. We eindigen in ons eigen lokaal en om 14.15 uur
start onze meivakantie.
Paasfeest 18 april groep 4 t/m 8
Donderdag 18 april vieren we het Paasfeest met elkaar! Groep 4 t/m 8 begint met een heerlijke surprise-ontbijt.
In de klas worden lootjes getrokken, zodat iedereen een verrassingsontbijtje maakt voor een klasgenoot. De
kinderen krijgen vooraf een brief waarin ze kunnen opschrijven wat ze wel en niet lekker vinden.
Na de kleine pauze hebben we een viering in De Deel waarin het Paasverhaal centraal zal staan. De komende
weken worden de verhalen in klas verteld en wordt erover gezongen.
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Meivakantie
De school is dicht vanaf vrijdag 19 april t/m vrijdag 3 mei. We starten weer op maandag 6
mei.
En dan begint de laatste periode al op school: van de meivakantie tot de zomervakantie.
Wat gaat de tijd snel! Iedereen een fijne meivakantie toegewenst en lekker uitrusten!

Het nieuwe schoolplein
We zijn gestart! Afgelopen donderdag zijn door hoveniersbedrijf Post de eerste bomen uit de grond gehaald bij de
lokalen van groep 1,2 en 3. Deze bomen worden tijdelijk ergens
anders in de grond gezet en op een later moment weer op het plein
geplaatst, maar dan op een andere plek.
Op de site van de school is onder het kopje Voor ouders een nieuw
item aangemaakt Het nieuwe plein. Zo kunt u met uw kind(eren) zo
nu en dan even kijken hoever we zijn.
Ook is er afgelopen zaterdag een grote boom omgezaagd door de
pake en beppe van Lieke, Esmée, Heidi, Sanne en Femke.
Hiervoor hebben we uiteraard toestemming gekregen van de
gemeente. De boom staat ons dan niet in de weg wanneer we daar een schuurtje gaan plaatsen. Het moest snel
gebeuren, voordat de vogels gaan nestelen. Dus bedankt voor het snelle handelen Paul en Lieke Doornenbal! In de
meivakantie wordt het gehele gedeelte voor de school in orde gemaakt.

Innen ouderbijdrage
De derde ouderbijdrage van het schooljaar 2018-2019 wordt eind april automatisch geïnd. Dan bent u op de hoogte!
Korfbaltoernooi
De ouderraad is druk bezig om de indeling en de begeleiding van het korfbaltoernooi rond
te krijgen. We zijn dit schooljaar gestart met de vraag over deelname eerst aan de ouders
voor te leggen. Tegelijk was er de vraag welke taak u als ouder op u kunt nemen. Rijden,
coachen of scheidsrechter zijn. In het verleden gaven de leerlingen zich op en bleek het een
hele puzzel om alles rond te krijgen. Nu weten we van tevoren al hoeveel groepen kunnen
meedoen, omdat het aantal ouders die rijden, coachen en scheidsrechter zijn al bekend is.
U krijgt voor het korfbaltoernooi nog informatie over halen en brengen en spelregels.
In het team en in de Ouderraad gaan we ons beraden over onze deelname in het volgende
schooljaar en hoe we dat gaan vormgeven.
Sport shirts
U hoeft de sportshirts die uw kind van school krijgt niet te wassen. Daarvoor zorg de Ouderraad. Het liefst zo snel
mogelijk ongewassen inleveren. Kan ook op het sportveld of de volgende dag op school.

Overig organisaties
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