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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.

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
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Welkom op school nieuwe leerlingen
Op school is ingestroomd in groep 1 Senn Bijzitter. Senn heeft al een paar keer
meegedraaid en gaat nu echt naar school. We wensen Senn en zijn ouders
een fijne tijd toe op De Akker.
Nieuwe leerlingen?
Achter de schermen worden al gesprekken gevoerd over het schooljaar 2019-2020. Een belangrijk onderdeel
daarvan is de prognose van de hoeveelheid nieuwe vierjarigen. Een gedeelte is bekend, want dat zijn broertjes en
zusjes van onze eigen leerlingen. Een ander gedeelte is onbekend, dat zijn nieuwe ouders die gedurende het
schooljaar contact zoeken en hun kind inschrijven. Vorig jaar bleek deze groep opeens heel groot te zijn. Voor ons
natuurlijk fijn, wanneer zoveel ouders voor onze school kiezen. Voor het komende schooljaar moeten keuzes
gemaakt worden op basis van het aantal leerlingen die er zijn en die nog komen. Weet u in uw vrienden – en /of
familiekring nog ouders die waarschijnlijk hun kind op De Akker gaan aanmelden? Vraag ze dan om zo snel
mogelijk contact op te nemen met mij. Hoe meer ik weet hoe beter. Alvast bedankt!
Tineke Tjeerdsma

Plaatsingswijzer groep 6,7 en 8
U wordt van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn op het informatie uurtje van groep 6,7 en 8.
Dit info uurtje vindt plaats op woensdagavond 7 november van 19.30 -20.30 uur. Tijdens dit uurtje wordt u
uitgelegd wat de plaatsingswijzer is, hoe de wijzer werkt en wordt ingezet vanaf groep 6. De plaatsingswijzer is
een instrument om te komen tot een zo goed mogelijk advies voor uw kind naar het voortgezet onderwijs.

Lichtjesfeest donderdag 8 november
Donderdagavond bent u welkom in onze eigen school. U kunt samen met uw
kind(eren) en met opa en oma en/of oom en tante door een gezellige school
wandelen. De hele school is versierd met lampjes en in de klassen staan de lampions
gezellig te stralen. De tijd is van 18.00 -19.00 uur.
Kerk School Gezinsdienst De Akker
Aan alle kinderen die op zondag 11 november om 09.30 met hun lampion naar de Kerk-School-Gezinsdienst in het
Anker in Oosterwolde komen wordt na de dienst iets lekkers uitgedeeld. Tijdens de speciale viering zal duidelijk
worden waar het lampionnenfeest eigenlijk vandaan komt en waarom de kinderen met lichtjes lopen. De viering
heeft als thema “Licht zijn voor een ander” en wordt georganiseerd door de Raad van Kerken Oosterwolde samen
met de christelijke basisscholen ‘In de Kring’ en ‘De Akker’. In de week voor 11 november wordt er op deze
scholen al nagedacht over hoe zij een lichtje kunnen zijn voor een ander, wordt er gezongen en geknutseld om er
een extra feestelijke viering van te maken. Pastor Koos Dijkshoorn uit Nij Beets zal voorgaan, maar hij krijgt veel
hulp van de kinderen. Iedereen is van harte welkom in deze dienst. Bij de uitgang wordt een collecte gehouden
voor onderwijs voor kinderen in Kenia, het spaarproject van CBS In de Kring. Terwijl de kinderen hun traktatie
opsmikkelen, kunnen volwassenen nog even lekker bijkletsen tijdens een kopje koffie of thee in de grote zaal. De
dienst is van 09.30 -10.30 uur. Iedereen is van harte welkom.

De eerste periode
Dit weekje nog en dan is de eerste periode alweer voor bij. Gouden weken worden
de eerste weken wel genoemd. Een belangrijke periode om een goed pedagogisch
klimaat neer te zetten in de groep. De kinderen hebben hier in de groep ook met
elkaar over gesproken en de regels en afspraken hangen inmiddels in alle groepen.
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Daarnaast zijn er natuurlijk nog de regels die in de gang, op het plein en in de stilteruimte gelden. Niet voor
iedereen is het even makkelijk om zich daar aan te houden. Maar na deze weken gaan we er vanuit dat het lukt.
Volgende week is er de herfstvakantie (22-26 oktober), dan kunnen we een weekje uitrusten en zien we elkaar
weer op maandag 29 oktober.

Welkom op school stagiaires
Op onze school zijn momenteel drie vaste stagiaires verbonden. Bart van Drongelen is bezig met
zijn laatste jaar als onderwijsassistent en hij loopt zijn stage in groep 3 op dinsdag en woensdag.
Yfke de Klein doet ook de opleiding onderwijsassistent, maar voor haar is het haar eerste jaar. Zij
loopt stage op dinsdag in groep 4.
Marianne de Vegt volgt de gymopleiding en geeft op maandag de groepen gymles.
We wensen ze alle drie een fijne stagetijd toe op onze school.
Controle door de luizenwerkgroep
De coördinator van de groep is Regina Doornenbal, u kunt contact met haar zoeken via 06
2449811. Wanneer er luizen bij uw kind zijn geconstateerd wordt u gebeld door Regina, zij kan u
dan ook advies geven. De controles zijn altijd de eerste woensdag na een vakantie. Heeft u in de
vakantie luizen ontdekt? Dan vragen we u dit wel door te geven aan de leerkracht. Bij controles
geen gel of mousse of iets dergelijks in het haar van uw kind doen. Voor de meisjes het haar los
of in een paardenstaart.

Het speelplein, de werkgroep.
De werkgroep veranderen schoolplein is bekend. Namens het team zitten Klaas
Rozema, Ellen Huisman-Zomer en Tineke Tjeerdsma in de groep. Namens de
ouderraad nemen Inge de Vies en Marije Wesselink deel aan de schoolpleingroep. De
MR is vertegenwoordig door Nico Vos. Drie ouders hebben aangegeven zich hiervoor
te willen inzetten: Bettine Otten, Christiaan de Jong en Annegien Vehoff. De
werkgroep is nu bekend en de eerste bijeenkomst is donderdagavond 1 november.
Voor deze bijeenkomst is een specialist uitgenodigd, die ons bij dit traject kan
ondersteunen.
We maken er wat moois van! De werkgroep gaat vast hulp in schakelen van meer ouders, we hopen dat u daar
aan mee wilt werken. Vele handen maken licht werk en het bespaart enorm op de kosten.

Verkeersproblematiek rondom de school.
Onze school heeft in de loop der jaren steeds meer huizen om zich
heen gebouwd gekregen. Ook is door groei de school verschillende
malen verbouwd. Van het plein is ook al eens ruimte afgestaan om de
verkeersstroom(wandelaars, fietsers en automobilisten) in goede
banen te leiden.
Nu we toch aan de slag gaan met ons plein is het ook goed om eens
te onderzoeken of we de verkeersstroom ook anders kunnen
inrichten. We gaan hiervoor(nogmaals) in gesprek met de gemeente.
Ook voor de leerkrachten is het moeilijk om de auto ergens te
parkeren, aan de kleuterzijde willen we zoveel mogelijk
parkeerplaatsen open laten, aan de voorzijde op de Rijweg krijgen we klachten van omwonenden, we wijken nu
zoveel mogelijk uit naar de zijkant. Maar dan is daar geen plek meer voor ouders.
Wilt u zich vrijwillig houden aan de rijroute aan de kleuterzijde? Dus vanaf De Elsjeshof naar Achter de Hoven.
Dan rijden we in ieder geval allemaal dezelfde route!
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Het eerste blok oudergesprekken
De eerste oudergesprekken komen eraan. In de eerste week na de herfstvakantie zijn alle leerkrachten van ma-do
van 15.00 -17.00 beschikbaar voor oudergesprekken. De gesprekken duren 15 minuten. U kunt u zelf inplannen
via een knop op onze website. Om alles uit te zoeken en aan te passen is een hele klus. Daarin worden we
gelukkig ondersteund door Leonard Monderman, een ouder van onze school. Zodra alles gereed is, ontvangt u
een werkwijze en kunt u gaan plannen! Het systeem is reeds zichtbaar onder de knop VOOR OUDERS WANNEER
U DAAROP DRUKT ziet u de knop OUDERGESPREK PLANNEN Neemt u alvast een kijkje!
Ook leerkrachten kunnen u via dit systeem uitnodigen voor een gesprek, u krijgt dan bericht via de mail.
Voor de groepen 6 t/m 8 verwachten we de leerlingen mee naar het gesprek. Voor de groepen 1 t/m 5 kunt u zelf
de keuze maken.
Wanneer alles gereed is ontvangt u van mij via de mail een handleiding.

Bruna actie
Koopt u een kinderboek bij boekhandel BRUNA tijdens de kinderboekenweek? Lever
de bon dan af bij ons op school. Wij mogen van 20% van het totaalbedrag
kinderboeken kopen en dat is mooi meegenomen.
Afschrijving ouderbijdrage
Voor ouders die een automatische incasso hebben: de eerste betaling van de ouderbijdrage wordt maandag 29
oktober geïnd.
Voor ouders die gekozen hebben om het zelf te storten:NL20RABO0349961921 ten name van CBS de Akker.
Graag onder vermelding van groep en naam van uw kind. Het jaarbedrag is € 20,00.
Vergoeding oud papier gemeente afgebouwd
De gemeente haalt in Oosterwolde het oud papier op. De opbrengst ging volgens een verdeel sleutel naar de
scholen. Dat leverde ons een bedrag op van €2000,00. Helaas gaat de gemeente stoppen met deze vergoeding.
Binnen twee jaar wordt het bedrag afgebouwd naar 0,00.
We zullen dus op zoeken gaan naar andere manieren om extra gelden binnen te krijgen.
MR-NIEUWS:
Afgelopen maandag 25 september hebben wij onze 1 e vergadering gehad van dit schooljaar.
Jelly Kingma heeft eind vorig schooljaar afscheid genomen, en heeft plaats gemaakt voor Gea Boer die nu zitting
neemt in de MR.
Deze MR-vergadering hebben we o.a. de verkeerssituatie rondom school besproken, de jaarplanning en het
handboek voor de MR, en ook het continurooster houdt onze aandacht.
De data voor de MR-vergaderingen worden vermeld in de nieuwsbrief, en belangstellenden hebben mogelijkheid
om tijdens vergaderingen mee te praten over “MR-zaken”.
Met vriendelijke groet,
Jessica Simons

Groepsnieuws
Groep 1 en 2
In groep 1 is Senn nieuw en er draaien enkele nieuwe kinderen mee. In groep 2 is Benjamin vandaag voor het
eerst. Welkom allemaal en we hopen dat jullie een fijne tijd bij ons op school hebben!
Op de woensdagmiddag werken we met Akkertalent aan de ict-vaardigheden. De kinderen krijgen enkele lessen
in mediawijsheid en we doen spelletjes op de IPad (puzzelen, zoek dezelfde etc.)
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Dinsdag 16 oktober staat juf Ellen voor groep 2. Juf Jelly neemt enkele taaltoetsen af bij de kinderen.
Na de herfstvakantie werken we over het thema herfst en gaan we met de kinderen een lampion maken.
Donderdag 8 november is het lichtjesfeest en kunt u om 18.00 uur alle lampions bewonderen. Vergeet u niet de
lampion van uw kind mee te nemen, als u naar huis gaat?!
Vraag: Wilt u de bekers met drinken niet helemaal tot de rand vullen, want dan kan het zo knoeien met het
losdraaien van de deksel. Ook graag uw kind voor half negen in de klas brengen, zo kunnen we op tijd beginnen.
Na de herfstvakantie beginnen we in de groep 2 met de letterkoffer. Een kind mag zelf een letter uitzoeken en in
het weekend zoveel mogelijk spullen in de koffer doen die beginnen met die letter.
Sophie van der Schuit komt twee weken stage lopen in groep 1.Dit is een ‘snuffel’ stage vanuit het Stellingwerf
College.
Alvast een fijne herfstvakantie toegewenst!
Groeten juf Ellen, juf Jelly en juf Ria.
Groep 3
Met Akkertalent hebben we gewerkt over dieren. We hebben verschillende boeken uit de bibliotheek waarin we
informatie zoeken en we hebben een woordweb over ons dier gemaakt. We kijken filmpjes over dieren via
Schooltv. Zo hebben we al kennisgemaakt met de schorpioenvis, de haai, de tijger, kalfjes en waarom ze oorbellen
hebben, en nog veel meer!
Met het thema van de Kinderboekenweek ‘Kom erbij’, over vriendschap hebben we elkaar geïnterviewd en
hebben gefilosofeerd over wat vriendschap is. Het lied: ‘Door dik en dun’ over vriendschap hebben we al vaak
gezongen. Ook hebben we de maskers van Kikker en Pad in de klas, waar we zelf vriendschapsverhaaltjes mee
uitspelen in de hoeken.
Met taal ronden we kern 3 af. Deze week hebben we daar de afrondingstoetsen van. Met rekenen hebben we de
voortoets van blok 4 gedaan. Blok 4 heeft het thema ‘feest’, dus alle rekenopdrachten hebben te maken met
feestvieren.
Na deze week gaan we een weekje vakantie vieren! We hopen dat iedereen heerlijk zal genieten en we zien
elkaar na de herfstvakantie weer.
Groetjes van groep 3 en hun juffies.
Groep 4
Wat gaat de tijd toch snel, zo is het de eerste dag na de zomervakantie en zo is het al weer tijd voor de
herfstvakantie. Maar we hebben dan ook al een hoop gedaan in de afgelopen weken. Zo was het natuurlijk
Kinderboekenweek vorige week en de kinderen hadden allemaal prachtige boeken mee naar school genomen.
Met deze boeken hebben we gewerkt maar we hebben er natuurlijk ook volop in gelezen. Onze vensterbank is
inmiddels veranderd in een ‘herfst tafereel’; er liggen al heel wat kastanjes en bladeren en andere dingen horend
bij de herfst. De kinderen helpen mee om het nog verder te vullen. We hebben ook al de eerste toetsen gemaakt,
namelijk de taaltoets en twee rekentoetsen. Bij taal ging het over lidwoorden, naamwoorden, dubbelwoorden en
doewoorden (werkwoorden). Bij rekenen ging de ene toets over de kralenketting, sprongen op de getallenlijn,
sommetjes tot 20, geld en klok kijken. De andere toets, een toets op de Chromebook, ging over de sommen tot
10. Het blijkt dat veel kinderen het nog lastig vinden om snel een antwoord te geven op een som als 5 + 3 of 8 – 6.
Oefen dit thuis dus ook, want dit is wel belangrijk als basiskennis bij rekenen. Op school zijn we hier natuurlijk ook
mee bezig, zo gooien we bijvoorbeeld met een bal en zodra je de bal gevangen hebt, moet je het antwoord
weten. Aanstaande woensdag is de laatste les van Akkertalent. We hebben al heel wat nieuwe
computervaardigheden opgedaan, zoals hoe je een nieuw tabblad opent, wat de adresbalk is, hoe je informatie
zoekt (wikikids) en hoe je bij een document de letters groter en kleiner kunt maken en een ander kleurtje kunt
geven. We maken in tweetallen een poster of woordweb over ons lievelingsdier en we gebruiken de Chromebook
daarbij om informatie te zoeken. De kinderen vinden deze ICT lessen heel erg leuk. We hebben ook een stagiaire
in groep 4, dat is juf Yfke, zij zal het hele jaar elke dinsdag bij ons te vinden zijn en een paar keer ook een hele
week. Een heleboel informatie, dan bent u een beetje op de hoogte van wat wij zoal allemaal doen. Graag tot de
volgende nieuwsbrief of tot ziens op school. In de klas zijn niet genoeg muizen en koptelefoons voor iedereen,
dus kinderen mogen deze van thuis mee nemen.
Groeten juf Sietske en juf Alinda
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Groep 5a
De Kinderboekenweek is weer voorbij. We hebben twee keer bezoek gehad van Klaasje Herder van de
bibliotheek. De eerste keer ging zij met ons vriendschapskoekjes bakken en de tweede keer had zij een
boekpromotie voorbereid. Zij liet de nieuwste kinderboeken zien. Hierbij had zij een leuk spel bedacht met
vliegenmeppers. De kinderen moesten met hun vliegenmepper op de juiste titel slaan. Dit was erg leuk.
Alle kinderen kennen de tafel van 6! Super. De tafel van 7 is inmiddels ook mee naar huis om te leren.
Tot slot wens ik iedereen een heel fijne herfstvakantie, groet Joke Ridder.
Groep 5b/6
Nog een klein weekje en dan is het alweer herfstvakantie! Wat hebben wij al leuke weken gehad in de klas. We
hebben kinderboekenweek gevierd, we hebben muzieklessen gehad van juf Alinda en we hebben de eerste
toetsen gemaakt.
De kinderen werken inmiddels met een weekplan. Dit moeten ze nog een beetje leren, maar het gaat steeds
beter. Ze kunnen nu als ze werk af hebben alvast aan andere doelen gaan werken.
De kinderen zijn elke donderdagmiddag druk bezig geweest met het maken van een plattegrond van hun stad.
Deze maken ze donderdag af.
Met Akkertalent zijn de kinderen in twee- of drietallen bezig geweest met een poster of een presentatie van een
bedreigd dier in Nederland. De kinderen leren op deze manier met Google Docs en Google Presentatie te werken.
Woensdag gaan we elkaars poster of presentatie beoordelen.
Er zijn inmiddels een aantal kinderen die een vertelkring hebben gehouden. Ze hebben met behulp van een
gevulde koffer, veel over zichzelf verteld. Het is erg leuk om zo nog meer over elkaar te leren! De kinderen
hebben afgelopen vrijdag een stamboom gemaakt. We gaan er nog mee verder, zodat we zien hoe de familie van
iedereen eruit ziet.
We hopen op een fijne vakantie en dat we weer terug op school komen met nieuwe energie.
Groep 7
De eerste weken van het schooljaar zijn in groep 7 omgevlogen! Er gebeuren veel mooie dingen in de groep: met
de Kanjertraining geeft iedereen aan dat ze graag te vertrouwen willen zijn; met Akkertalent worden prachtige
presentaties over een dier gemaakt, die u binnenkort online kunt bewonderen; met rekenen en spelling worden
grote stappen gemaakt en daarbij horen prachtige resultaten.
Aankomende maand gaan er ook mooie dingen gebeuren. Zo mogen we begin november de maandviering
verzorgen. Na de herfstvakantie gaan wij daar mee aan de slag. Ook start er een nieuwe ronde Akkertalent en dat
belooft een feestje te worden. We blijven er, met elkaar, aan werken dat elke dag iedereen met plezier naar
school komt en dat we steeds meer 1 groep worden!
Groep 8
Dinsdag 2 oktober zijn we met de groep naar de tentoonstelling ‘Kind onder Vuur’ geweest. Het was een
boeiende en indrukwekkende ochtend. Aan de hand van vier verhalen van jonge kinderen uit oorlogsgebieden
kwam de oorlog toch even een stukje dichterbij.
Woensdag 10 oktober gingen we met groep 7 naar de Democratiefabriek. Hier hebben we vooral geleerd wat
democratie is en dat iedereen verschillend is en zijn eigen mening mag hebben. Ook dit was een boeiende
ochtend. Twee ochtenden waarin de kinderen veel geleerd hebben over omgaan met elkaar en respect hebben
voor elkaar.
Het is weer Kinderboekenweek, dat betekend veel lezen. Ook zijn we in de klas druk bezig met het maken van een
landkaart en personages. We gaan straks zelf verhalen schrijven die zich afspelen in dit landschap.
De kinderen willen graag een tostidag. We hebben afgesproken om dit elke woensdag voor een vakantie te doen.
Dus deze woensdag is de eerste tostidag van groep 8, en mogen de kinderen dus hun eigen broodjes met kaas
omtoveren naar een heerlijke tosti.
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Overig organisaties
Kindermiddag met de theatervoorstelling "LEF"
Oosterwolde- Maandagmiddag 22 oktober organiseert de Evangelische Gemeente Oosterwolde voor
alle basisschoolleerlingen een kindermiddag in "De Esch" aan de Weemeweg 5a in Oosterwolde
Het thema is "LEF" (Durf jij de Goliath's uit je leven te verslaan?)
Kindertheater "Knettergek" met Matthijs Hoornaar, bekend van de vele scholenvoorstellingen, zal deze
middag, samen met een muziekgroep, de kindermiddag opluisteren.
Het is een interactieve voorstelling waarbij de kinderen mogen meedoen en meezingen. Daarnaast zijn
er nog actieve knutsel, buitenactiviteiten en een lekkernij als afsluiting.
Het theaterstuk is gebaseerd op het verhaal van David en Goliath.
De kinderen worden in dit programma uitgedaagd om "LEF" te hebben.
Net zoveel lef als David, die de reus Goliath versloeg.
Niet omdat David zo groot of sterk was, maar omdat hij vertrouwen had
in een goede afloop omdat hij wist dat God hem zou helpen.
Tijdens het programma worden de kinderen uitgedaagd om ook LEF te tonen
in onrechtvaardige situaties, zoals bijvoorbeeld pesten.
Dit wordt ondersteund door goocheltrucs, filmpjes, liedjes, Olly (de orang-oetan), het Bijbelverhaal van
David en Goliath en een wedstrijd tussen meiden en jongens.
Heb jij ook LEF ??
Kom dan ook maandagmiddag 22 oktober van 13:30 uur tot 16:00 uur.
Na afloop eten we iets lekkers en de toegang is geheel GRATIS!
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