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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
We verwelkomen Giamiro in groep 1. Hij is al helemaal bekend met school want zijn zus
Jaycelin zit al in groep 2. We wensen Giamiro ook een hele fijne tijd op De Akker.
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Uitbreiding uren juf Simone groep 2
Na de voorjaarsvakantie zal juf Simone volledige dagen gaan werken, tot nu toe liepen haar uren van 9.00- 11.30
uur en met name in groep 2. In groep 1 zullen de komende periode meer kinderen instromen en dan is het fijn
wanneer juf Simone ook uren kan gaan inzetten in groep 1. De leerkrachten zullen voor de komende periode dan
ook een nieuw werkschema gaan maken, uiteraard in overleg met Simone. We zijn heel blij met deze extra inzet
van Simone.
Vrij
Aanstaande donderdag 7 februari hebben de leerlingen vrij, de leerkrachten hebben dan een werkdag op school.
Zij kunnen dan hun groepsplannen bijstellen en een start maken met het invullen van de rapporten.
Voorjaarsvakantie
De voorjaarsvakantie is al over twee weken, de tijd gaat snel. De start is maandag 18 februari en de laatste dag is
vrijdag 22 februari. Wij zien elkaar dan weer op maandag 25 februari. Alvast een fijne vakantie toegewenst.
Schaaktoernooi
Op zaterdag 9 februari is het Remco Heite schaaktoernooi in het Stellingwerfcollege in
Oosterwolde.
Meester Berry is na de herfstvakantie gestart met oefenen en uitleggen aan de kinderen die zich
hebben opgegeven voor dit toernooi. Zo komen de kinderen goed beslagen ten ijs!
Er zijn elf kinderen uit de groepen 7 en 8 die meedoen, we wensen ze veel plezier. Iedereen mag
uiteraard komen kijken.
Jubileum juf Ria
Maandag 11 februari is er feest op school, want dan viert juf Ria haar 25-jarig
jubileum. De ouders/verzorgers van de kinderen van groep 1 en 2 hebben
hierover een brief ontvangen. Het belooft een vrolijke, feestelijke dag te
worden. We wensen juf Ria uiteraard nog veel meer gezonde werkzame dagen
toe op onze Akker.

Toets periode en de griep
De toetsperiode en de griep gaan altijd samen in januari/februari. Maar dit jaar
is het wel heel extreem. Op sommige dagen zijn de groepen enorm uitgedund of
worden kinderen zo onder schooltijd ziek. Hele gezinnen liggen in bed. Ook
onder de leerkrachten slaat de griep nu toe. Juf Sietske is ziek geweest, nu is juf
Rika ziek en een aantal leerkrachten probeert het nog………… maar het kan
zomaar zijn dat we groepen moeten samenvoegen .
De ziekte van kinderen en leerkrachten belemmert uiteraard het toetsen van de
kinderen. Het kan dus zomaar zijn, dat de leerkrachten sommige toetsen nog
niet hebben afgenomen en daarom nog niet een goed beeld van uw kind hebben
op een bepaald gebied. Of dat een leerkracht door een aantal dagen ziek zijn
nog helemaal niet is toegekomen aan het invullen van de nodige gegevens. Wellicht zal een rapport daarom wel
onvolledig worden meegegeven. De ontbrekende gegevens zullen dan zo snel mogelijk worden aangevuld. We
informeren u hierover wanneer de rapporten mee naar huis gaan.
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Rapporten
De rapporten gaan donderdag 14 februari mee met de kinderen. De week na de vakantie is er van maandag t/m
woensdag de mogelijkheid voor een gesprek met de leerkracht. De gespreksplanner is inmiddels opengezet voor
periode 4.
Dit betekent niet dat wij iedere ouder op gesprek verwachten, maar alleen wanneer er vragen en/of
onduidelijkheden zijn.
Bent u nog niet eerder op gesprek geweest, dan is dit een goede gelegenheid.
Ouderraadsvergadering
Tijdens de 1e vergadering in het nieuwe jaar blikt de OR terug op de laatste activiteiten in december
2018. We kunnen met elkaar terugkijken op een leuk Sinterklaasfeest op school en een mooie
Kerstviering in de kerk. Maar met de komst van het nieuwe jaar zijn we ook al weer druk met de
activiteiten die het komende half jaar gaan komen. Deze vergadering hebben we een start gemaakt
met Koningsdag, de ouderavond op 20 maart en de schoolreisjes. De volgende vergaderingen zullen
ook de andere activiteiten aan de orde komen. Genoeg te doen het komende half jaar, wij hebben er zin in!
Ouderavond 20 maart
Woensdagavond 20 maart houden wij onze ouderavond. Wij richten deze
avond in met een aantal workshops, waaraan u kunt deelnemen.
U kunt dan denken aan:
• Hoe geven wij uw kind rekenen, wat is dat EDI-model en hoe leert uw
kind dan?
• De kanjertraining, wat is de doorgaande lijn op school en hoe ziet dat
eruit in de groep van uw kind?
• Muziekimpuls, hoe ziet een moderne muziekles eruit op De Akker?
• De zorg, hoe is de zorg ingericht op de Akker en wat betekent dat voor uw kind?
• Digitale mogelijkheden in het onderwijs van De Akker.
• Droomt u als ouder ook over ander onderwijs en hoe ziet dat er dan uit?
U kunt een aantal workshops volgen en op uw eigen tijd aanschuiven. Wij denken dat de onderwerpen (die zo dicht
op de dagelijkse praktijk liggen) alle ouders wel aanspreken. We verwachten dan ook veel ouders die avond.
Uiteraard volgt er op een later tijdstip nog meer informatie.

Luizencontrole verschuift een dag
De luizen controle van woensdag 27 februari wordt verschoven naar dinsdag 26 februari. Denkt u aan het haar
van uw kind? Geen gel, geen lak etc. en geen ingewikkelde kapsels.

Het speelplein
De werkgroep Speelplein heeft de afgelopen bijeenkomst een eerste
impressie gezien van het ontwerp van het nieuwe plein. Deze impressie is
gemaakt door Jan Jouke Post. De werkgroep was enthousiast over deze
impressie, waarin bijna alle wensen van de leerlingen zijn gehonoreerd. Ook
had de werkgroep nog wat vragen en aanvullingen, deze worden verder
uitgewerkt en daar wordt een tweede impressie op gemaakt.
Ook zijn we gestart met het maken van een visiedocument, welke we kunnen
gebruiken om bij diverse instanties subsidies aan te vragen.
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Ook is besloten om het stenen fietsenhok te slopen en daarvoor een kleiner hok neer te zetten. Hierin moet dan
plaats zijn voor de containers, de fietsen van de leerkrachten en het speelgoed voor het nieuwe plein.
Ook zijn we met de gemeente in onderhandeling om de grond achter het fietsenhok over te nemen. De gemeente
is hiertoe bereid en heeft de eerste stappen daarvoor gezet.
Uiteindelijk wordt het veranderen van het plein behoorlijk rigoureus aangepakt. De volgende bijeenkomst van de
werkgroep is donderdagavond 7 maart.

Hulp gevraagd voor sjouwen van meubels.
De komende twee weken staat er een container bij school, hierin worden alle oude materialen die jarenlang op
zolder zijn verzameld gedeponeerd. Deze spullen gaan naar de stort, we kunnen er niets meer mee.
Dan kunnen we daarna de zolder schoonmaken hier en daar herstellen en netjes maken. Zodat we onze materialen
die we nog wel gebruiken weer netjes kunnen opruimen.
Heeft u tijd om ons hierbij te helpen? Dat kan op maandag 11, dinsdag 12 en vrijdagochtend 15 februari. U mag zelf
uw tijd bepalen. Graag even een mailtje naar Tineke via cbsdeakker@tjongerwerven.nl

Overig organisaties
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