Maandag 17 september 2018
Inhoud
Aanwezigheid directie
De eerste weken

1
1

Welkom op school nieuwe leerlingen
Welkom op school nieuwe leerkrachten
De Kanjertraining
De luizenwerkgroep
Al die pakjes en zakjes

2
2
2
3
3

Traktatiebeleid
De ouderraad
Sportshirts waar zijn ze?
Nieuwe “wasvrouw”
Nieuwe ouders in de ouderraad

3
3
3
4
4

Groepslijsten
Het speelplein, werkgroep in oprichting

4
4

De gesprekkencyclus
Informatieuurtje groep 1,2 en 3
Muziekfestijn in Drachten.
Groep 1 /2
Groep 3
Groep 4

5
5
5
5
6
6

Groep 5a
Groep 5b/6
Groep 7
Groep 8

6
6
7
7

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.
De eerste weken.
De eerste weken zijn alweer voorbij, wat eerst nog nieuw leek, wordt nu
alweer gewoon. De leerlingen wennen aan hun nieuwe lokaal, nieuwe juf
of meester en dat is goed.
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Tijdens de startviering zijn ook de regels en afspraken aan bod gekomen; de groepen zijn nu aan het werk om hun
regels en afspraken zichtbaar in het lokaal op te hangen. Ook hebben zij een algemene opdracht meegekregen
van juf Tineke. De groepen presenteren dit aan elkaar op dinsdag 9 oktober.
Welkom op school nieuwe leerlingen
Tijdens de startviering is de hele groep 1 nog maar eens aan school
voorgesteld er waren zoveel nieuwe kinderen in de groep gekomen .Na
de zomervakantie zijn in groep 1 gestart: Dujan Doller, Boudewijn
Kwakernaak, Noëlle Hof en Jort Wessselink. Uiteraard wensen wij hen
en hun ouders een fijne tijd op onze Akker.
Er zijn ook al kinderen aan het proefdraaien, dus in de volgende
nieuwsbrief leest u al weer nieuwe namen.
Ook voorgesteld tijdens de startviering zijn Denzel Posthumus en Fabian
de Jong uit groep 2, Britney Posthumus (zus van Denzel) uit groep 5. Ook hebben we kennis gemaakt met Noëlle
Vehoff uit groep 5 en Bartho Winkel uit groep 8. We heten jullie en je ouders van harte welkom en wensen jullie
een fijne tijd op De Akker.
Welkom op school nieuwe leerkrachten
Dit schooljaar ben ik begonnen als meester in groep 7 en daar heb ik ontzettend veel zin
in! De afgelopen jaren heb ik in het westen van het land in de bovenbouw gewerkt en
inmiddels ben ik naar Drachten verhuisd. Ik vind het heel erg leuk om voor de klas te
staan en samen met de kinderen nieuwe dingen te leren. Naast school vind ik het ook
erg leuk om vrijwilligerswerk bij World Servants te doen. Kom gerust een keertje in
groep 7 om het hoekje kijken om kennis te maken.
Meester Geert
Hallo iedereen,
Dit schooljaar mag ik mezelf de juf van groep 6 van CBS de Akker noemen. En dat is erg leuk, heb ik de afgelopen
twee week gemerkt.
Mijn naam is Rika Renkema. Ik ben 23 jaar oud en woon in Een-West. Vorig jaar stond ik
voor groep 4 (en 5/6) op CBS de Wegwijzer en voor 7/8 op CBS de Adelaar in Wolvega.
Dit jaar sta ik vier dagen voor groep 6 en geef ik een ochtend gymnastiek aan groep 6,
groep 3 en groep 4. Dit vind ik erg leuk om te doen. Ik zit op volleybal en geef ook
training bij mijn club in Haulerwijk. Verder zit ik op gitaarles, houd ik van lezen,
knutselen en spelletjes doen.
Ik heb erg veel zin in dit jaar op CBS de Akker!
Groetjes,
Rika Renkema

De Kanjertraining
De Kanjertraining helpt ons bij het neerzetten van een goed en veilig
schoolklimaat. Dat is niet vanzelfsprekend en het gaat niet altijd vanzelf. In
de groepen worden door alle leerkrachten de Kanjerlessen gegeven. In deze
periode wordt met alle kinderen afgesproken wie hun maatje is. Op dit
maatje kunnen ze altijd een beroep doen. Juf Diny is onze kanjer
coördinator en zij heeft met ons doorgenomen wat het aanbod is in de
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eerste periode. U zult in de nieuwsbrief regelmatig op de hoogte worden gehouden van de Kanjertraining.
Meester Geert, Juf Rika en juf Sietske zijn op Kanjercursus op 27 en 28 september. Dan zijn zij ook volledig op de
hoogte van de basisprincipes van de kanjertraining.

De luizenwerkgroep
De eerste keer van de luizencontrole is inmiddels geweest. U heeft hierover bericht ontvangen via de mail
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.
U kunt in de kalender op de site vinden wanneer er luizencontroles zijn. In dat geval geen gel of
haarlak of iets dergelijks in het haar doen. Dat bemoeilijkt de “zoektocht”.
Wilt u indien u luizen bij uw kind constateert de leerkracht hiervan op de hoogte brengen? Ook
graag na de vakanties. U bent zelf verantwoordelijk voor regelmatige luizencontroles in het haar van uw kind, de
controles op school zijn slechts een aanvulling.
Al die pakjes en zakjes
Misschien had u het al gelezen in de informatiegids; vanaf het begin van dit
schooljaar geven we pakjes en zakjes etc. weer met de kinderen mee naar huis. We
hadden zoveel afval per week, dat zelfs de grootste container binnen de kortste
keren helemaal vol zat. Extra leging kost ons geld en dat is jammer. We hebben het
liefst dat u de kinderen drinken in een beker meegeeft en het eten in een
trommeltje. Er is genoeg drinken dat goed blijft en water hebben we volop op
school.
Traktatiebeleid
Ook het traktatiebeleid hebben we aangepast, het bracht wel veel onrust met
zich mee, al die kinderen langs de klassen. Soms waren ze wel een half uur
verdwenen!
Nu mag een kind de traktatie voor de leerkrachten(mag, maar hoeft niet) in het
kamertje zetten. De verjaardagskaart die de jarige heeft uitgezocht wordt ook
in het kamertje gelegd. Alle leerkrachten die aanwezig zijn zetten hun naam
tijdens de pauze op de kaart. Na de schooldag haalt de jarige de kaart en de
overgebleven traktatie weer op. Maar het allerbelangrijkste is dat er dan er ook
nog een cadeautje uit de mand mag worden gehaald. Het werkt prima!
De ouderraad
De ouderraad heeft haar eerste bijeenkomst inmiddels al weer achter de rug. Het nieuwe jaar is besproken en de
activiteiten zijn ingedeeld. Het jaar kan beginnen!
U ontvangt binnenkort een ouderhulpformulier waarop u kunt aangeven voor welke ondersteuning de ouderraad
een beroep op u kan doen. Zo willen we meer ouders betrekken bij alle zaken die op school gebeuren en dat zijn
er nogal wat!

Sportshirts waar zijn ze?
Wilt u nog eens in uw kasten kijken of er nog t-shirts van school liggen. We missen er nogal
wat! Zoal het nu lijkt, moeten we zelfs nieuwe shirts aanschaffen.
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Nieuwe “wasvrouw”
Regina Doornenbal gaat met ingang van dit schooljaar de was voor ons verzorgen, daar zijn we blij mee. Het
eerste wat ze heeft gedaan is nieuwe aanrechtdoekjes, handdoeken en afdroogdoeken inkopen. Regina veel
succes met je nieuwe baan. Regina ontvangt hiervoor (net zoals haar voorgangster) een wasvergoeding.

Nieuwe ouders in de ouderraad
Hallo ouders,
Als nieuw (inmiddels al een tijdje mee gedraaid) lid van de OR, stel ik mij graag aan jullie voor. Mijn naam is
Bianca Droogh, 39 jaar en geboren en getogen in de provincie Groningen. Sinds 2006 woonachtig in Oosterwolde
samen met mijn man Winfred. Wij hebben een zoon Stijn (2009) in groep 6 en dochter Esmée (2011) in groep 4.
Na het behalen van mijn MBO-diploma voor verpleegkunde heb ik tot 2011 in het Refaja ziekenhuis te
Stadskanaal gewerkt als afdelingsverpleegkundige. Na ruim 11 jaar wilde ik graag iets anders gaan doen en heb ik
de overstap gemaakt naar de thuiszorg. Sinds begin 2011 doe ik dat met heel veel plezier als wijkverpleegkundige
bij ZuidOostZorg in Oosterwolde en omstreken. In 2014 ben ik gestart met een HBO-studie voor verpleegkunde en
die heb ik begin 2018 met goed gevolg mogen afronden.
In de tijd van mijn studie heb ik zo nu en dan eens geholpen met verschillende activiteiten op school zoals
koningsdag, de laatste schooldag, begeleiden bij korfbal, rijden bij andere activiteiten en als overblijfmoeder. Na
het afronden van mijn studie ben ik benaderd met de vraag of ik dan nu zitting wilde nemen in de OR (want ik had
nu toch wel wat tijd over ;-) ). Na hier even over gedacht te hebben, heb ik met veel plezier JA gezegd. Op een
andere manier betrokken zijn bij de school van je kinderen, waar mee je kan bijdragen aan een leuke en gezellige
tijd op de basisschool voor alle kinderen, daar help ik graag aan mee.
Vriendelijke groet, Bianca
Hallo ouders,
Mijn naam is Willyande Smeenk en ik ben de moeder van Daan uit groep 2.
Samen met mijn man Gerben hebben wij een melkveebedrijf in Makkinga.
Toen voor de vakantie gevraagd werd of ik de OR wilde komen versterken heb ik daar niet heel lang over na
hoeven denken.
Ik vind het belangrijk om betrokken te zijn bij school van ons kind en wil me daarom graag inzetten om er samen
een mooie tijd van te maken.
Hartelijke groeten,
Willyande Smeenk
Groepslijsten
U heeft van ons de vraag ontvangen over de groepslijsten. Diverse ouders maken bezwaar tegen de groepslijsten.
Voor ons zou dat betekenen dat wij adressen uit de lijst moeten halen en de lijsten per adres moeten mailen.
Daar gaat teveel tijd inzitten, u krijgt daarom van ons geen groepslijst.
Het speelplein, werkgroep in oprichting
We staan voor een mooie uitdaging om onze pleinen opnieuw in te richten. Het
streven is om daar in het voorjaar mee te starten. Maar dat betekent dat er nu
moet worden nagedacht over de herinrichting. Wat willen we met ons plein?
Hoe gaan we het inrichten? Er staat een bedrag gereserveerd op de begroting,
maar kunnen we het bedrag nog verhogen en hoe kunnen we dat bereiken?
Wie kan ons helpen met de daadwerkelijke verbouwing en hoe schakelen we de
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hup van ouders in?
Er wordt een werkgroep opgericht waarin het team is vertegenwoordigd, de ouders vanuit de ouderraad en de
kinderen vanuit de leerlingenraad.
Maar omdat dit best wel een groot project wordt, is dit een algemene oproep aan ouders om mee te doen. Vindt
u dit een project om aan deel te nemen? Bent u enthousiast? Bezit u deskundigheid op dit gebied? Wilt u dan
contact opnemen met Tineke Tjeerdsma. Dit kan via cbsdeakker@tjongerwerven.nl
U BENT WELKOM!

De gesprekkencyclus
Dinsdagmiddag is de laatste middag dat er startgesprekken zijn. Voor iedereen even wennen, deze opzet. Als
team zijn we tevreden en ook de meeste ouders geven aan dat ze dit een goede start vinden. Voor de volgende
gesprekken zijn we aan het bouwen aan de website om daar een afsprakenkalender te maken. Zodra dit klaar is,
wordt u hierover geïnformeerd. Via de site kunt u dan zelf vervolggesprekken vastleggen, deze gesprekken zijn
altijd na lestijd.
Informatieuurtje groep 1,2 en 3
U wordt van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn op het informatie uurtje van groep 1,2 en 3.
Vanwege het specifieke karakter van deze groepen zullen de leerkrachten van deze groepen op dinsdag 25
september u het een en ander vertellen over het onderwijs in deze groepen. U bent welkom ! De avond start om
19.30 -20.15 uur. De koffie staat klaar!
Muziekfestijn in Drachten.
Groep 8 heeft wel een heel bijzonder uitje op donderdag 20 september. Zij mogen aanwezig
zijn bij een muziekfestijn in De Lawei. Tijdens dit festijn wordt een convenant ondertekend
waarin de Friese basisscholen aangeven dat zij goed muziekonderwijs zullen geven. Nu
waren wij daar natuurlijk al mee begonnen en daarom is juf Alinda met groep uitgenodigd
daarbij aanwezig te zijn. Samen met ongeveer 700 andere kinderen zullen zij daar een leid
ten gehore brengen. Heel bijzonder want eregast is Koningin Maxima. Deze manifestatie is
gewoon onder schooltijd. Het vervoer is inmiddels geregeld en we wensen ze veel plezier.

Groepsnieuws
Groep 1 /2
Wanneer u dit leest zitten de eerste twee weken erop. We zijn alweer helemaal gewend.
In groep 1 zitten nu 15 kinderen, maar daar zullen in de loop van het schooljaar steeds meer nieuwe kinderen bij
komen. In groep 2 zitten 25 kinderen.
In groep 1 zijn Dujan, Boudewijn, Noëlle en Jort nieuw in gestroomd. In groep 2 zijn Fabian en Denzel nieuw in de
groep. Welkom allemaal en we hopen dat jullie een fijne tijd bij ons op school hebben!
Ons nieuwe thema is ‘Familie’. Verder werken we aan een fijne en goede sfeer in de groep (kanjertraining). Ook
herhalen we alle regels en afspraken weer.
Wilt u ‘s morgens wanneer u uw kind in de klas brengt zo vlot mogelijk afscheid nemen?
Het is voor sommige kinderen wat verwarrend als er een ouder op een kinderstoeltje zit. Hopelijk heeft u begrip
hiervoor. Bij de inloop mogen de kinderen een boekje lezen.
Wij zoeken een ouder die 1x in de zes weken nieuwe (thema) boeken voor ons wil ophalen bij de bibliotheek?
We hopen met de kinderen samen op een fijn schooljaar!
Groeten juf Ellen, juf Jelly en juf Ria.
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Groep 3
De eerste twee schoolweken zitten er alweer op. Het was voor iedereen best een beetje spannend in het begin,
maar we zijn al helemaal gewend. De leerlingen hebben al heel veel gewerkt in de verschillende werkboekjes van
taal, rekenen en schrijven. De kinderen vinden het spelen zowel buiten als in de klas erg leuk. Daar proberen we
zeker in de eerste weken tijd voor te maken. Dit hebben de kinderen in het begin van groep 3 ook nog echt nodig;
anders is de overgang tussen groep 2 en groep 3 erg groot. Verder vinden de kinderen het heel leuk om hun eigen
plaatsje te hebben en in hun la de eigen spulletjes.
Op dinsdag 25 september houden we in groep 3 een informatieavond voor ouders/verzorgers. Tijdens deze
informatieavond vertellen we meer over het leesonderwijs in groep 3 en hoe het reilen en zeilen binnen onze
groep er uitziet. Ook hoort u dan hoe u uw kind kunt helpen met lezen.
We hopen dat we u dinsdag 25 september allemaal mogen verwelkomen op de informatieavond.
Groetjes juf Ellen en juf Jessica
Groep 4
Het schooljaar is begonnen en in groep 4 is ook alweer hard gewerkt. Maar we doen ook nog wel veel spelletjes
tussendoor en soms gaan we even uit de kast kiezen. We werken voor rekenen, taal en spelling nu op de
Chromebook en dat is wel even wennen. Want om in te loggen moet je je eigen voornaam en achternaam intypen
en een wachtwoord met een hoofdletter, een cijfer en een punt. En dat valt nog niet mee, maar het gaat elke dag
beter. Na de startviering vorige week dinsdag hebben we in de klas nagedacht over regels, we hebben een zestal
regels gemaakt en die hangen nu in de klas. Daar gaan we ons aan houden. Klaasje van de bibliotheek is in onze
klas geweest om het zomerlezen af te sluiten. De kinderen hebben een briefje mee gekregen om op te schrijven
wat voor boeken ze nou eigenlijk leuk vinden. Een aantal hebben dit briefje alweer ingeleverd op school, super!
Akkertalent gaat deze week weer beginnen en we gaan werken over het thema dieren. Leuke dierenboeken
mogen dus mee naar school.
Groep 5a
Het eerste groepsnieuws van dit schooljaar. Vandaag alweer de derde week. We beginnen aardig te wennen aan
elkaar. De kinderen werken hard!
Met heel veel ouders heb ik al kennisgemaakt tijdens de startgesprekken. Deze week hebben we de laatste
gesprekken. Op maandagmorgen hebben we een uur gym. Dit begint om kwart voor tien, het is een kwartiertje
eerder geworden dan stond vermeld. Nu zitten we een beetje met ons fruit eten. Want we moeten om half tien
weg, dus moeten we al om tien voor half tien fruit eten en drinken. Ze mogen wel wat extra drinken mee voor na
gym. Elke woensdag ben ik uit geroosterd. Dan staat juf Sietske voor de groep. Zij doet 's middags Akkertalent
met de kinderen. De kinderen hebben afgelopen week de tafel van 6 meegekregen om deze te oefenen. Wilt u
uw kind daarmee helpen? Ook op school oefenen we de tafel elke dag. Op school hebben wij elke dag een
enorme hoop afval. Daarom geven wij de kinderen de lege drinkpakjes weer mee naar huis.
Hartelijke groet van Joke Ridder.
Groep 5b/6
Het schooljaar is ook voor groep 6 van start gegaan. Wat hebben we al veel gedaan! We moeten wel even
wennen aan wat we van elkaar kunnen verwachten, ook met een nieuwe juf voor de groep. Maar we kletsen veel
en doen veel spelletjes om elkaar te leren kennen. Vandaag heeft juf Rika een vertelkring gedaan en volgende
week volgen 4 kinderen het voorbeeld om wat over zichzelf te vertellen aan de hand van spullen.
Ook moeten we ons een beetje thuis voelen in de klas en veel kinderen hebben hier een initiatief voor genomen.
We hebben een leeshoek gecreëerd die door veel kinderen gevuld is met kussens! Ook hebben kinderen
spulletjes meegenomen om in de vensterbanken te zetten, zodat het wat gezelliger wordt. We hebben met de
klas een kalender gemaakt waar de verjaardagen en andere speciale dagen op staan. Dus het wordt al meer ‘ons’
lokaal.
We zijn met veel lessen al volop bezig om nieuwe dingen te leren. We hebben bijvoorbeeld geleerd wat een
kettingreactie is en besloten mee te doen met de wedstrijd van ‘Klokhuis’. De kinderen zijn woensdag enthousiast
begonnen aan een kettingreactie. Als dit enthousiasme bij elk vak blijft, gaan we een mooi jaar tegemoet!
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Groep 7
Vol nieuwe energie en enthousiasme zijn we gestart in groep 7. Misschien was het de eerste dag nog een beetje
spannend, omdat er een hele nieuwe meester voor de klas staat, maar na een hele goede eerste dag zijn we
helemaal aan elkaar gewend. In de klas hebben we met elkaar nagedacht over wat we in de klas belangrijk
vinden, hoe we ervoor gaan zorgen dat alles goed gaat, hoe elke dag op school moet zijn en natuurlijk wat voor
meester we nodig hebben. Met elkaar hebben we een stel goede regels gemaakt en die bezegeld met een heuse
handtekening. Ook hebben we ontdekt dat we al heel veel goed kunnen: bijvoorbeeld goed kunnen werken en
goed met elkaar omgaan. Door middel van spelletjes en andere leuke activiteiten leren we elkaar steeds beter
kennen en we weten nu al dat het een topjaar gaat worden met elkaar!
Groep 8
Na een heerlijke, warme zomervakantie zijn we alweer met de derde week begonnen.
De eerste weken zijn we begonnen met de zogenoemde “gouden weken”. In de klas besteden we aandacht aan
de groepsvorming. Met de klas hebben we klassenregels opgesteld en die achterin de klas gehangen. Het zijn 8
regels geworden. Daarom noemen we ze ‘De 8 van 8’. Alle kinderen inclusief de leerkrachten hebben hier een
handtekening onder gezet. Als we ons hier allemaal goed aan houden kunnen we uitgaan van een geslaagd
schooljaar.
Het eerste uitstapjes voor groep 8 staan ook al op de agenda. Zoals u weet is juf Alinda onze muziek coördinator.
Zij heeft een uitnodiging gekregen om op donderdag 20 september naar de Lawei te komen waar het thema
“muziek in het onderwijs” aan de orde is. Juf Alinda wil graag met de kinderen van groep 8 naar deze bijeenkomst
gaan. Het bijzondere aan dit uitstapje is dat Koningin Maxima hier ook bij aanwezig is. Het is onder schooltijd en
het vervoer is al geregeld.
Dinsdag 2 oktober gaan we naar de tentoonstelling ‘Kind onder vuur’ in Heerenveen. Hiervoor hebben we nog
vervoer nodig. Kunt en wilt u met ons mee? Dan graag even doorgeven via de mail: g.boer@tjongerwerven.nl of
natuurlijk gewoon even persoonlijk bij ons melden. ‘Kind onder Vuur’ is een reizende tentoonstelling waarmee
kinderen kunnen ervaren hoe het is om op te groeien in conflictgebieden. Ook leren ze dat er zelfs in een
oorlog regels gelden, namelijk die van het humanitair oorlogsrecht. Het Rode Kruis en het Humanity House
hebben de tentoonstelling ontwikkeld.
Woensdag 10 oktober gaan we naar de Democratiefabriek, een tentoonstelling over vrede, democratie en
burgerschap. Dit is bij Scala in Oosterwolde. Hier gaan we dus gewoon lopend naar toe.
Op dinsdag 25 september zal groep 8 de maandviering verzorgen. U bent hierbij van harte welkom.
Woensdag 26 september start de kinderpostzegelactie. De kinderen krijgen dan bestelformulieren mee naar huis
en hebben ongeveer een week de tijd om zoveel mogelijk postzegels te verkopen.
Vrijdag 21 september is juf Diny afwezig ivm een begrafenis. Deze dag komt juf Djoke invallen.
Groeten juf Diny en juf Gea
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Overig organisaties
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