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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

Agenda
22 mei schoolkorfbaltoernooi voor kinderen die zich hebben opgegeven.
23 mei de schoolfotograaf. Denkt u aan vrolijke kleding?
27,28 en 29 mei groep op schoolkamp op Ameland. U krijgt nog nadere informatie.
30 en 31 mei Hemelvaartsdagen leerlingen zijn vrijdag.
3 en 4 juni groep 7 gaat op kamp naar Appelscha. U krijgt nog nadere informatie.
4 juni groep 3 t/m 6 gaat op schoolreis. U krijgt nog nadere informatie.
5 juni Alle leerlingen vrij, leerkrachten hebben een studiedag.
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10 juni Alle leerlingen vrij Tweede pinksterdag.
14 juni Groep 1 nieuwe schooljaar komt een ochtendje op school met juf Ria.
Welkom op school nieuwe leerlingen
Er zijn weer nieuwe leerlingen ingestroomd in groep 1. Joost is bij ons op school
gekomen. Hij is de eerste van het gezin, voor hem is dus alles nieuw en ook voor zijn
ouders, we wensen zowel Joost als zijn ouders een hele fijne tijd op De Akker.
Ook Martha is ingestroomd in groep 1, maar zij heeft al een zus op school, Heidi uit groep 4. Ook Martha wensen
we een fijne tijd toe bij ons op school.
Audit 4 april
Op donderdag 4 april hebben wij bij ons op school een audit onderzoek
ondergaan. Doel van dit onderzoek is om naar de kwaliteit van ons onderwijs te
kijken. Het auditteam heeft aangegeven dat het onderwijs op De Akker goed, de
kwaliteitszorg is dik in orde en het team is klaar voor de volgende stap. We kregen
een compliment omdat iedereen in de organisatie dus directeur, Interne
begeleider en de teamleden allemaal dezelfde taal spreken en er dus sprake is van
een goede doorgaande lijn op school. Er zijn geen onderdelen op school die
onmiddellijke aandacht nodig hebben. Het auditteam is tot deze conclusie
gekomen, na klassenbezoeken, gesprekken met de directeur, de Interne
Begeleider en gesprekken met het team.

Akkertalent Op Reis
De komende weken gaan de groepen 3 t/m 8 aan de slag aan de hand van het thema
OP REIS. Ze zullen met elkaar aan de hand van onderzoeksvragen dit thema verder
gaan uitdiepen. Dit doen de groepen 3 t/m 8 op woensdagmiddag.
Ook de groepen 1 en 2 werken de komende periode rondom dit thema, alleen zij
werken iedere dag rondom dit thema.

Studiedag team
Op 5 juni zijn de kinderen allemaal vrij, de leerkrachten hebben een studiedag. Wat doen we dan?
 Presentatie van het schrijfonderwijs, er wordt steeds meer gewerkt op de tablet. Verandert daardoor ons
schrijfonderwijs ook?
 Presentatie van het schoolbezoek in Dokkum. Een aantal leerkrachten zijn daar geweest in het kader van
Akker Anders. Wat hebben we daar gezien en nemen we dat mee naar onze school?
 Presentatie Wereldoriëntatie, hoe willen we dit vormgeven in het nieuwe schooljaar?
 Professionele cultuur op school, wat zien we dan? Zien we dat ook op De Akker?
 Het werkplan voor de komende vier schooljaren, wat gaan we veranderen?
Genoeg onderwerpen voor een boeiende studiedag! U leest er wel meer over in deze nieuwsbrief.

Het nieuwe schoolplein
In de vakantie is de firma Post druk aan de gang gegaan aan de voorkant van de school. Al het groen is eruit gehaald
en vervangen door bestrating. Het lijkt opeens een stuk groter en lichter. Het is de bedoeling dat de fietsenrekken
te zijner tijd aan deze kant worden geplaatst. We gaan nu eerst in gesprek met de gemeente of zij aan het trottoir
en de parkeerplaatsen nog wat wijzigingen kunnen aanbrengen, zodat het uitgaan wel verkeersveilig is. U kunt alle
foto’s op de website bekijken, onder het kopje Voor ouders.
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Korfbaltoernooi
Het korfbaltoernooi voor de groepen 3 t/m 8 vindt plaats op de sportvelden in Donkerbroek
op woensdag 22 mei. Heel veel kinderen hebben zich hiervoor opgegeven en gelukkig ook
veel ouders als begeleider en/of rijder.
Het is een hele klus om dit helemaal gepland te krijgen, een taak die de ouderraad op zich
heeft genomen. Het is ook wat ingewikkelder geworden doordat een gedeelte van dit
toernooi nu onder schooltijd plaatsvindt.
De ouders van de kinderen die meedoen en de ouders die zelf rijden en/of begeleiden
krijgen hierover nog apart bericht. Wilt u dit goed doorlezen? Om misverstanden over halen
en brengen te voorkomen.
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.

Nieuwe leden gezocht voor de ouderraad
De ouderraad op de Akker is een leuke groep mensen die veel
doet voor de school. Bijvoorbeeld: organisatie van het
sinterklaasfeest, indeling sporttoernooien, organiseren van
een Fancy Fair en noem maar op. Veel praktische en
organisatie wordt door de OR verzorgd. Niet alle ouders doen
alles, maar ouders schrijven zich in voor een aantal onderdelen.
Er wordt gewerkt met draaiboeken, die ieder jaar weer worden
aangepast.
Als team zijn we heel blij met deze ouderraad; het is een groep
enthousiaste hardwerkende mensen. Maar gelukkig hebben ze
ook veel lol en wordt er veel gelachen.
De ouderraad kan wel wat nieuwe leden gebruiken. Heeft u daar zin in? Dan kunt u de voorzitter Mariëlle
Monderman bereiken via lgmonderman@gmail.com
Wellicht helpt een goed gesprek en het lezen van het ouderraadsreglement u bij het nemen van een beslissing!
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Spaaractie Albert Heijn herhaling
Wij willen jullie vragen om met ons mee te sparen zodat we leuke activiteiten kunnen blijven organiseren voor de
kinderen.
Hoe werkt het dan?
Bij besteding van minimaal € 20,- per bezoek ontvangen klanten van Albert Heijn Oosterwolde een VZ-jes
spaarzegel
5 spaarzegels is een volle spaarkaart
De spaarkaart is deelbaar in tweeën. Eén deel voor jeZelf (paarse helft van de sticker) en één deel voor
een Vereniging
(witte helft van de sticker)
Het deel van de Vereniging kun je maandelijks inleveren bij de vereniging die je wilt ondersteunen
De vereniging ontvangt per ingeleverde spaarkaart € 1,- sponsoring van Albert Heijn Oosterwolde
Voor meer informatie over de actie verwijzen wij u graag naar: www.vz-jes.nl
Waar kunnen de kaartjes ingeleverd worden?
Zoals hierboven beschreven kunt u het gedeelte van de spaarkaart voor de Vereniging inleveren bij ons op
school.
De kinderen kunnen deze in hun eigen klas inleveren in de speciale boxen voor deze actie (zie foto).
De actie loopt tot en met 31 december 2019. Volle spaarkaarten kunnen ingeleverd worden tot en met 31 januari
2020.
Tussendoor zullen we u via de nieuwsbrief op de hoogte houden van de tussenstand.
Vriendelijke groet,
De ouderraad van CBS de Akker te Oosterwolde
Rode Loperrun
Uw kind heeft een inschrijfformulier voor de Rode Loperrun ontvangen. De inschrijfbriefjes worden maandag
opgehaald, u heeft de tijd tot en met vrijdag om uw kind in te schrijven.

Overig organisaties
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