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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 verschijnt maandag 1 april 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
Bij ons op school zijn Tanou en Tala ingestroomd. Ze zijn vanuit Amsterdam naar
Oosterwolde verhuisd. Tanou zit nu in groep 1 en Tala in groep 2. We heten ze natuurlijk
hartelijk welkom en wensen hen en hun ouders een fijne tijd op De Akker en in
Oosterwolde.
In groep 1 is ingestroomd Fylène, ze had al een paar keer meegedraaid en nu mag ze
echt naar school. Fylène is al een beetje bekend met school, want haar broer Mats zit al in groep 2. We wensen
Fylène een leuke tijd op De Akker.
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Afscheid van leerlingen
Nadine uit groep 8 is weer naar haar oude school teruggegaan. Ze heeft zelf deze keuze
gemaakt en ook aangegeven dat het niet was omdat ze het hier niet naar haar zin had.
We wensen Nadine dan ook alle goeds toe op haar nieuwe oude school.
Kay uit groep 2 is verhuisd naar de Kampingerhofschool in Oosterwolde. We wensen
Kay een fijn plekje toe op zijn nieuwe school.
Semi uit groep 2 is verhuisd en is daarom ook naar een andere school gegaan, ook hem wensen we een fijne tijd
toe op zijn nieuwe school.
Drie kinderen die de school verlaten, dat is best veel. Maar het belangrijkste is, dat ze op hun nieuwe school weer
een fijne tijd tegemoet gaan.

Lief en leed personeel
Bij juf Jelly van groep 2 is een stukje huid weggehaald in verband met de aanwezigheid van een raar plekje. Helaas
was de diagnose niet gunstig en bleek het te gaan om een agressieve vorm van kanker. Dus is er nog een groter
stuk huid weggehaald. De wond moet nu genezen en het is wachten op de uitslag. Een spannende tijd dus voor juf
Jelly. We wensen haar heel veel sterkte en hopen op een positieve uitslag.
Meester Berry onze concierge/beheerder ligt momenteel in het ziekenhuis. Bij hem is sprake van een aandoening
van de zenuwen. Dit resulteerde in spierzwakte en gevoelsstoornissen; dus niet meer in staat om te lopen, te fietsen
etc. Er worden nu onderzoeken gedaan om een definitieve diagnose te stellen en een behandelingsplan op te
stellen. Zoals het nu lijkt zal het zich herstellen, maar daar gaat wel de nodige tijd over heen.
We wensen Berry heel veel sterkte en ook voor hem hopen we op een volledig herstel.

De komende periode
Heerlijk uitgerust in de vakantie en zo langzamerhand alweer in het ritme gekomen van de komende werkperiode
die duurt tot de meivakantie. Het is een tijd van lekker werken in je eigen groep , zo nu en dan een uitstapje en een
aantal gezamenlijke activiteiten als ; paasviering en een aantal sportevenementen.
We hopen dat de griep nu definitief de school heeft verlaten, zoveel ziekte als de afgelopen periode voor de
vakantie hebben we nog nooit gehad.
Als team spreken we de komende periode de gegevens van de toetsen door, wat betekent dat voor ons onderwijs
de komende periode?
Ook evalueren we de EDI rekenlessen en bespreken de vervolgstappen en maken een aanvang met de EDI lessen
op het gebied van spelling.
We kijken zelfs al naar het nieuwe schooljaar, we zijn op zoek naar een schoolbegeleider die ons goed kan coachen
om de veranderingen op school te gaan realiseren.
Kortom: genoeg te doen!
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Gesprek met de gemeente
Er heeft een gesprek met de wethouder van onderwijs en een aantal
verkeersdeskundigen plaatsgevonden. Het was een goed gesprek waarin alles
werd benoemd. De verkeersproblematiek, het strooibeleid en de vernieuwing
van het plein.
In dit gesprek is aangegeven dat naar aanleiding van de gladde weg er behoorlijk
veel telefoontjes zijn binnen gekomen van verontruste ouders. Dat is ook voor
de gemeente een teken om nog eens naar het strooibeleid te kijken.
Wanneer de aanpassingen van de fietsenrekken definitief zijn, zullen we met de
gemeente overleggen of zij alvast iets kunnen aanpassen om de verkeersstroom
zo veilig mogelijk te maken.
Andere zaken kosten de nodige tijd en overleg, we wachten dus af!

Denktankuurtje rapport
Het denktankuurtje van afgelopen donderdag is helaas niet doorgegaan. Er is geen enkele aanmelding binnen
gekomen van ouders.
Het volgende denktankuurtje is op maandag 13 mei, ik hoop dat er dan weer aanmeldingen binnen zijn gekomen.
Een aantal van u heeft wel aangegeven dat de donderdagavond geen geschikte avond is.
Ouderavond 20 maart
Woensdagavond 20 maart houden wij onze ouderavond. Wij richten deze
avond 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.
U krijgt deze week de volledige informatie toegezonden.

Afscheid Ouderraadslid
We hebben afscheid genomen van Karlijn Blaauw. Haar zoon is van school gegaan en daarmee is er een einde
gekomen aan haar deelname aan de ouderraad. We hebben Karlijn hartelijk bedankt voor al haar werk voor De
Akker.

Luizencontrole
Afgelopen luizencontrole zijn er helemaal geen luizen gevonden, de vlag ging bijna uit. Onze werkgroep die de
controle altijd doet, heeft daarmee bewezen dat ze goed werk doen.
Ook merken we dat er thuis meer gecontroleerd wordt en dat ouders/verzorgers de school bellen indien er luizen
worden geconstateerd. Beide zaken helpen ons om het luizenprobleem beheersbaar te houden.
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Voorleeswedstrijd 12 maart
Het volgende voorleesmoment voor Angel uit groep 8 is 12 maart in de
bibliotheek. Mocht ze deze winnen, dan gaat ze naar de volgende ronde en dat
is de provinciale ronde. Wie wordt de kandidaat voor de provincie Friesland?
We weten dat Angel heel mooi kan voorlezen, succes Angel!

Overig organisaties
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