Nieuwe directeur
We zijn blij jullie te kunnen meedelen dat we een nieuwe directeur hebben gevonden voor De
Akker.
Na de advertentie, die eind februari de deur uit is gegaan, heeft de sollicitatie commissie
gesprekken gevoerd met verschillende mensen. Deze gesprekken hebben er toe geleid dat er
twee mensen zijn uitgenodigd om een tweede gesprek te voeren en ook een gesprek met het team
te hebben.
Na deze tweede ronde gesprekken hebben we besloten de heer Bert Willering uit Nieuwleusen
de baan als directeur van De Akker aan te bieden. Hij heeft dit aanbod vol enthousiasme
aanvaard! De heer Willering werkt momenteel in het basisonderwijs in Meppel.
Bert Willering zal vanaf de zomervakantie de directeurstaken van Roel van Faassen overnemen en
daarnaast ook nog twee dagen lesgevende taken verrichten. In een volgende nieuwsbrief /
schoolkrant zal Bert Willering zich zelf aan u voorstellen. We vertrouwen op een goede
samenwerking!
Einde schoolfruit
Volgende week is de laatste week dat we schoolfruit krijgen aangeleverd. Na de paasdagen, vanaf
dinsdag 18 april, krijgen de kinderen dus geen fruit meer op school en moeten de kinderen weer
zelf fruit mee naar school nemen. Graag zien we dat de kinderen dan ook alleen fruit meenemen,
zo blijven we een gezonde school!
Engels
Toen ging het fout en liet de techniek ons in de steek! De kinderen van groep 8 stonden in de
startblokken om hun Engelse toets te maken. Echter, de toetsen kwamen maar niet binnen en
navraag leerde dat wij niet in het systeem stonden aangemeld. Toch was deze aanmelding
ruimschoots op tijd verzonden. Van uitstel hoeft echter geen afstel te komen en wij hebben de
aanvraag opnieuw ingediend en nu met succes. De kinderen van groep 8 maken de eindtoets voor
Engels nu op donderdag 18 mei as. Wij wensen de kinderen opnieuw veel succes.
Paasbroden
De kinderen hebben samen 563 paasbroden verkocht. Wij bedanken u allemaal voor deelname.
Zoals gemeld worden de paasbroden dinsdagmiddag 11 april aan de kinderen mee gegeven.
Bedenkt u, samen met uw kind(eren), even een plan van aanpak hoe de broden te vervoeren? Wij
zoeken nog een paar ouders die dinsdagmiddag 11 april, samen met Christine ten Hoor, ons willen
helpen de broden te verdelen. Als alles volgens planning verloopt zijn de broden om 13.00 uur op
school.

Commissie gezonde voeding
Het vignet Gezonde School is behaald. De
aanvraag voor het Themacertificaat
Bewegen en sport is goedgekeurd! Daar zijn
we heel blij me. De commissie voor gezonde
voeding, dat is het volgende deelcertificaat
wat wij graag willen behalen, is op 6 maart
2017 weer bij elkaar geweest. De bedoeling
is om het themacertificaat volgend
schooljaar aan te kunnen vragen. De eerste stap was al gezet. De gezonde pauzehap en EU
schoolfruit. U heeft daar begin november een mail over gehad. We zien ook dat er al heel veel
kinderen een gezonde pauzehap meenemen. Dat vinden we echt fantastisch!
Graag willen we u via de nieuwsbrieven op de hoogte houden over onze plannen en over wat onze
school, samen met u als ouders, kan doen om de voeding op school gezonder te maken.
De commissie bestaat uit 4 leden: Er kunnen nog een paar leden aan toegevoegd worden, dus
vindt u gezonde voeding belangrijk en heeft u tijd en zin om samen met ons na te denken over dit
thema dan bent u van harte welkom! U kunt dat melden bij Hermien Wiltens of Berty Kamp

Verkeer; Fiets veilig, blijf offline
Even snel een appje checken op de fiets. Wie doet het niet? De
smartphone speelt een grote rol in het leven van jongeren, ook als
ze aan het verkeer deelnemen. Het is zelfs de oorzaak van één
op de vijf fietsongelukken. ‘Smartphonevrij’ fietsen is een stuk
veiliger. Om dat te stimuleren, is er de landelijke campagne
Fietsmodus.
In Drenthe is de campagne onder andere te zien via posters.
Misschien heeft u ze al wel zien hangen in de school. Daarnaast is
er op school ook aandacht voor het thema door het tijdens of
rondom het Verkeersexamen met leerlingen te bespreken. Dat is
een goed moment, omdat de leerlingen dan bezig zijn met verkeer
en vooral veilig fietsen. Bovendien kunnen ze op school direct de
link leggen met het gedrag tijdens de dagelijkse fietsritten naar
school, vrienden of naar sport.
Fiets op, modus aan!
Tot slot is er de speciale app ‘Fietsmodus’ die jongeren gratis kunnen downloaden (voor iPhone en
Android). Fietsmodus verleidt jongeren om tijdens het fietsen hun smartphone niet te gebruiken.
Bij het aanzetten van de app gaat het scherm van de telefoon letterlijk op ‘zwart’. Berichten
worden niet geblokkeerd, maar jongeren worden zo niet afgeleid tijdens het fietsen. Met mooie
prijzen in het vooruitzicht ervaren jongeren zelf het veilige gedrag. Als ze dat een aantal dagen
doen, neemt de kans toe dat smartphonevrij fietsen een nieuwe gewoonte wordt. Fiets op, modus
aan!

In de bijlage meer informatie over veilig fietsen.

Oversteek begraafplaats Pesse
Wij zijn dringend op zoek naar vaders/moeders
opa's/oma's ,die een kwartiertje over hebben om in de
ochtend van 8.15 tot 8.35 of in
de middag van 15.00 tot 15.20 als klaar-over te willen
staan bij de begraafplaats in Pesse.
Helaas konden wij het dit jaar niet rond krijgen, met
het gevolg dat de kinderen zelf moesten oversteken.
Gelukkig is er niks gebeurd, maar je wil niet weten
hoeveel verkeer er langs komt.
Bij deze doen wij een dringende oproep voor het
volgend schooljaar en wij hebben nu ook nog wat
plekken over.
Wie wil ons helpen, ik hoor graag van jullie.
Denk aan de veiligheid van uw eigen kind en die van een ander en met
elkaar kunnen wij de kinderen veilig laten oversteken.
Groeten Jenny van Eijk 06- 280 57 237 of 0528-241906 (coördinator oversteek)
Je mag mij ook mailen; jfvaneijk@kpnplanet.nl
April 2017
JOGG weetjes
Sinds 2014 is de gemeente Hoogeveen een
JOGG gemeente. JOGG is een landelijke
beweging en staat voor Jongeren Op
Gezond Gewicht. Met elkaar werken we aan
een gezonde jeugd in een gezonde
omgeving. Iedere maand schrijft JOGG
Hoogeveen vijf weetjes voor de
nieuwsbrief.

Water drinken
Water breekt het voedsel af, houdt je
lichaamstemperatuur in balans en houdt je
huid soepel.
Groente eten
Kinderen vinden verschillende kleuren leuk. Geef daarom rode, gele en groene groenten. Maak een
vrolijk gezichtje met schijfjes tomaat, komkommer of radijs op een bord.

Ontbijt
Wist je dat diverse onderzoeken hebben aangetoond dat een goed ontbijt het beste is om de dag
mee te beginnen? Ook als je je gewicht wilt beheersen.
Gratis bewegen
Traplopen verbetert niet alleen de conditie van hart en longen, maar ook de sterkte van de
beenspieren en de botten, evenals de coördinatie van spieren en gewrichten. Allemaal goed voor
een soepele beweging.
Fietsstimulering
Nederlanders dichten de fiets de volgende kwaliteiten toe: rustig, geen ergernissen, op jezelf
zijn, geen vertragingen, altijd op tijd komen en goedkoop. Ook de onafhankelijkheid en
flexibiliteit worden hoog gewaardeerd.
Meer informatie over gezonde voeding en bewegen kunt u vinden op www.voedingscentrum.nl

IVN
Het IVN heeft weer een informatie bulletin uitgegeven. Zie hiervoor de bijlage.

