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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 14 januari 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
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Welkom op school nieuwe leerlingen
Dean is gestart in groep 1, helemaal officieel is het nu. Hij heeft al een zusje op
school, dat is Eva uit groep 3.
Daan is nu ook echt naar school in groep 1, voor hem en zijn ouders is alles
helemaal nieuw. We wensen Dean en Daan en natuurlijk ook de ouders een
fijne tijd op onze Akker.

Nieuwsbrief andere insteek
Tijdens een vergadering met Ouderraadsleden en Medezeggenschapsraadleden hebben we de nieuwsbrief
besproken. Door de ouders werd aangegeven dat ze het algemene gedeelte van de nieuwsbrief wel goed lezen
maar het groepsnieuws niet altijd. Soms staat er teveel in of staat in al het groepsnieuws hetzelfde. Ook vergeet
je wel zaken, omdat het genoemde in het groepsnieuws pas later speelt. Wel vinden ouders het fijn, via de mail
op de hoogte gehouden te worden. Maar dan groep gerelateerd. Dat gaan we de komende periode proberen;
vanaf nu tot de zomervakantie. Daarna gaan we evalueren!
Het speelplein
De leerlingenraad heeft deze week nog een gesprek met juf Tineke om de
gesprekken in de groepen door te spreken. Dan hebben we ook zicht op wat de
kinderen graag wel en niet op het plein willen hebben. Daarna kan de werkgroep
Schoolplein deze wensen aanvullen en/of bijstellen.
Er is ook een gesprek geweest met Hoveniersbedrijf Post. Jan Jouke is ook vader
van leerlingen van onze school en woont bijna tegenover de school. Jan Jouke
gaat nu een eerste tekening maken over het verplaatsen van de fietsen van het
plein, naar de voorkant.
Alle bomen en het groen gaat eruit en wordt eventueel opnieuw geplant op het groene gedeelte van het grote
plein. De eerste opzet wordt besproken door de werkgroep schoolplein. Ook wordt/is contact gezocht met de
gemeente over deze verandering.
Gespreksplanner
De tweede serie gesprekken is nu ook geweest. Sommige ouders hebben hiervan gebruik gemaakt en sommige
ouders zijn door de leerkracht uitgenodigd.
De derde periode is ook al opengezet en hierop kunt u zich ook al inplannen. Denk er wel aan, dat de agenda wel
een dag voor de start van de periode wordt dichtgezet. Dus u moet wel van tevoren plannen. Dit kan niet meer op
het laatste moment, dat was te onrustig voor de leerkrachten.
Ouders die zich nog niet hebben geregistreerd, graag voor de kerstvakantie in orde maken. Hebt u hulp nodig,
neem dan even contact op met Tineke.
Denktankuurtje 1
Afgelopen woensdagavond heb ik met een groepje ouders gesproken over de rapporten. Wat geven deze ouders
onder meer aan?
 De gesprekken liever plannen voordat het rapport meegaat. Nu snap je soms niet wat er wordt bedoeld,
maar moet je nog een tijdje wachten op het antwoord.
 De rapporten zijn wel zakelijk, er staat niet altijd een persoonlijk woordje voor het kind.
 Uitgaan van de ontwikkeling van het kind is een mooi uitgangspunt. Niet vergelijken met een gemiddelde.
 Het rapport van groep 1 en 2 is wel summier, kiezen uit drie
mogelijkheden is weinig. Soms duurt het lang voordat een kind een
rapport meekrijgt in groep 1.
 Rapporten in de map zien er verzorgd uit, mooier dan in een plastic
hoes.
Het was een fijn uurtje, waarin veel is gedeeld met elkaar in een positieve
sfeer.
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Deze serie denktankuurtjes staan in het teken van het rapport, doel van deze uurtjes is om een beeld te krijgen
van wat ouders belangrijk vinden in het rapport. Wanneer we dan als team ons gaan buigen over het rapport,
kunnen we de mening van ouders meenemen.
Het volgende denktankuurtje is op donderdag 28 februari!

Rekenonderwijs
In de periode zomer-kerst hebben we als team scholing gevolgd op het
gebied van het rekenonderwijs. We starten ieder rekenblok met een toets
vooraf. Dus voordat we instructie gaan geven, toetsen we al wat kinderen
van de komende instructieperiode al weten. Zo weten we direct de
instructiebehoefte van de groep. Wat de hele groep al beheerst, gaan we
niet weer uitleggen, maar wel onderhouden en dus veel oefenen. We
kunnen ook direct zien waar de gehele groep nog instructie op moet krijgen,
die plannen we dan in.
Groepsinstructie doen we twee keer per week en de overige dagen geven we
groepsinstructie aan verschillende groepen. Dat hangt af van de voortoets
gegevens.
Na een instructieperiode nemen we een evaluatietoets af, beheersen de
kinderen nu alle stof van deze periode?
De instructie wordt gegeven volgens een bepaald model het EDI-model.
Onze bevindingen met deze werkwijze zijn heel positief.
Touchscreens
Op 12 en 23 december worden alle lokalen verzien van een touchscreen met swingarm. Voorbij is het tijdperk
met de digiborden. Dit is het allernieuwste en we zijn er dan ook heel blij mee. En deze keer worden ook de
kleuterlokalen meegenomen. Dit biedt weer allemaal nieuwe mogelijkheden voor ons onderwijs.
Sinterklaas op school
Op woensdag 5 december brengt Sinterklaas ons een bezoek. Hij verwacht rond 8.45 uur
aan te komen aan de Rijweg. Wilt u ervoor zorgen dat er geen auto's geparkeerd staan deze
ochtend? De kinderen verzamelen zich op de stoep aan de kant van school. Als u als ouder
ook graag wilt kijken dan mag u aan de overkant van de straat gaan staan. Wij hopen er
weer een hele gezellige dag van te maken.
Alle kinderen van groep 1 t/m 8 hoeven geen eten en drinken mee te nemen voor de kleine
pauze. Daar zorgen wij voor. De grote pauze graag wel voor eten en drinken zorgen. De
kinderen zijn net als altijd om 14.15 uur vrij.

Kerstfeest
Om alvast in de agenda te noteren. De kerstviering is op donderdag 20 december in 'het Anker'. We starten om
19.00 uur. De officiële uitnodiging ontvangt u nog van de commissie. Wat wij nu al wel weten is dat in verband
met de ruimte alleen de ouders/verzorgers worden uitgenodigd dit feest met ons te vieren. U ontvangt nog een
uitnodiging voor dit feest, waarop alle kinderen worden verwacht.
Herinnering glazen potje meenemen.
Herinnering uit de vorige info: Voor de versiering in de kerk gaat elk kind iets leuks maken met een glazen potje.
Wilt u daarom uw kind een glazen potje meegeven voor 12 december als u dit nog niet gedaan heeft. Denk hierbij
aan een baby-, klein groente of jampotje.
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Wie kan helpen met het sjouwen van de meubels?
Wie heeft er tijd om vrijdagochtend 21 december te helpen met het verplaatsen
van de meubels naar de container? Ook de oude meubels die nog op zolder
staan willen we die ochtend graag de container in hebben.
Vele handen maken licht werk……..heeft u tijd en wilt u helpen? Wij zorgen voor
koffie en koek.
Tot nu toe hebben we nog maar 1 aanmelding ontvangen….
Graag opgeven via cbsdeakker@tjongerwerven.nl
Vakantie
Op vrijdagmiddag 21 december start de kerstvakantie voor de groepen 3 t/m 8 om 12.00 uur. De groepen 1 en 2
zijn vrijdags altijd al vrij.
Alle leerlingen starten weer op dinsdag 8 januari. In de vakantie zijn de
meubels gebracht voor de lokalen van groep 3 t/m 8 en de
leerkrachten richten op maandag 7 januari hun lokalen in.
De leerkrachten van groep 1 en 2 richten hun lokalen opnieuw in,
omdat we gaan werken met nieuwe materialen en meer vanuit de
hoeken.
Op donderdag 10 januari zijn de leerlingen alweer vrij i.v.m. een
studiedag van de stichting Tjongerwerven.

Voorleeskampioen
Dit schooljaar is Angel Hattu uitgeroepen tot voorleeskampioen. Zij gaat door naar de plaatselijke ronde in de
bibliotheek. Gefeliciteerd!

Overig organisaties
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