Bijbel verhalen
Week 49
4 dec. – 8 dec.
(2e advent)
Mattheus 1: 18-25
Belangrijk bericht voor Jozef
Lucas 1: 57-80
De geboorte van Johannes
Lucas 2: 1-5
Opdracht tot volkstelling
Lied van de week: “Licht van de wereld”+ musical liedjes

Week 50
11 dec. – 15 dec.
(3e advent)
Lucas 2: 1-5
De reis en geen plaats in Bethlehem
Lucas 2: 6-7
De geboorte van Jezus
Lucas 2: 8-20
De herders
Lied van de week: kerstliturgie
Week 51
18 dec. – 22 dec.
(4e advent)
Mattheus 2: 1-2
De wijzen
Mattheus 2: 3- 9
De wijzen bij Herodus
Mattheus 2: 10-12
De wijzen bij de stal
Lied van de week: kerstliturgie

Data
Dinsdag 12 december
Donderdag 14 december
Vrijdag 15 december
Maandag 18 december
Donderdag 21 december
Vrijdag 22 december

stakingsdag
Koffie-uurtje
Kerstcrea
Peutergym
Kerstviering
Kleuters vrij en ’s middags alle groepen
vrij!!

Welkom
We mochten de afgelopen maand weer nieuwe leerlingen verwelkomen. In groep 1/2 Irene Harke en
Jolijn Pastoor. En in groep 4/5 Lichelle Jonker. We hopen dat de kinderen zich snel ‘thuis’ voelen op
De Akker. Voor de families Jonker en Pastoor een speciaal welkom op onze school. We hopen dat u
de weg en de mensen snel leert kennen.

Personeelszaken
Juf Bijker is langzaam herstellend van haar oog operatie. Het gaat langzaam de goede kant op. De juf
is ongeduldig en wil graag weer aan het werk. Maar helaas zal dat niet meer in 2017 gebeuren. Juf
Bijker heeft aangegeven in ieder geval tot en met de kerstvakantie afwezig te zijn. We wensen haar
van harte beterschap.
Juf Kamp is inmiddels weer op de been en loopt al weer rond. Bij haar is de knie operatie goed
verlopen en kan ze weer haar werkzaamheden oppakken.
Vanaf november volgt meester Willering de schoolleidersopleiding. Dat betekent dat hij één dag in
de week bezig met de studie.
Eerder was er sprake van dat meester Willering deze studie vanaf schooljaar 2018/2019 kon gaan
starten. Uiteindelijk bleek het toch vanuit overheid verplicht om dit jaar te beginnen. De lesdagen
vallen op de dinsdag en zullen 1 keer per 2 week plaatsvinden.

KOFFIE-uurtje
Woensdag 15 november zijn er een aantal ouders geweest op het koffie-uurtje. We hebben met
elkaar doorgesproken over een aantal onderwerpen en vanuit de ouders zijn ook een aantal punten
gepasseerd.
Waar we vooral hebben over doorgesproken is over een schoolapp en TSO. Beide onderwerpen
worden verderop in de nieuwsbrief nog behandeld.
We hebben met elkaar geconcludeerd dat het een zeer nuttig moment is geweest.
De volgende data zijn:
Donderdag 14 december
Dinsdag 23 januari

8:45 uur
8:45 uur

Weg naast school
De weg richting de parkeerplaats van school is in een behoorlijk slechte staat. Op dit moment zijn we
er druk mee bezig om te zorgen voor een oplossing. De korte termijn oplossing is grind in de gaten
gooien. Het grind wordt deze week nog geleverd. Daarnaast zijn we ook druk bezig met een langere
termijn oplossing in de zin van het gedeelte naast de woning te bestraten. Er zijn al contacten
geweest met een stratenmaker en we hopen dat we hier verder meekunnen. We zijn er in ieder
geval volop mee bezig. Excuus voor het ongemak.

SchoolAPP
Als school merken we dat we graag sneller en met kortere
lijnen willen communiceren. Met een aantal ouders heb ik
het hier ook over gehad. We zien dat de omgeving van ons
vraagt snel te schakelen en daar willen we graag in mee. We
zijn in contact gekomen met een bedrijf wat hierin
gespecialiseerd is. Zij ontwikkelen een ‘eigen’ schoolapp
waarmee de school kan communiceren naar haar ouders.
Functionaliteiten op deze app zijn bijv. ziekmeldingen,
jaarkalender 10 min. gesprekken plannen en nog veel meer.
Wij hopen u in januari meer te kunnen vertellen. Rond de
voorjaarsvakantie hopen wij online te gaan en zal u
meegenomen worden in het proces.
Hiernaast ziet u een kleine sneakpreview van de ‘De Akker’
App.

TSO
Wij als school hebben veiligheid van kinderen hoog staan. We merken dat dit voor ons in het gedrang
komt. In de middagpauzes komt het helaas momenteel vaak voor dat we geen ouders hebben die
TSO lopen. Natuurlijk kan het zo zijn dat u het een keer vergeet. Maar we willen er wel op
aandringen dat u in de gaten houdt wanneer u aanwezig moet zijn. Dit met name, omdat de
leerlingen zich er minder veilig door voelen. Wij als school proberen de momenten dat er geen
ouders zijn in te vullen, maar dit gaat af van onze pauzetijden. Daarom de oproep om het belang van
de TSO ouder te zien en daarom ook aanwezig te zijn!

Kerstviering
Donderdag 21 december hopen wij met elkaar kerstfeest
te vieren. We doen dit net als andere jaren in de
Christelijk Gereformeerde Kerk, van Echtenstraat 64 in
Hoogeveen. (dit is tussen de molen en de vroegere
bibliotheek) De kerstviering begint
’s avonds om 19.00 uur. De dondermiddag voorafgaand
aan de viering zijn de kinderen van groep 1, 2 en 3 vrij,
zodat zij ’s avonds uitgerust naar het kerstfeest kunnen
komen. Tijdens de viering is er gezorgd voor oppas, wij
verzoeken u om daar, indien nodig, uw niet schoolgaande
kinderen naar toe te brengen.
Het thema van deze kerstviering is: “Op zoek naar het
licht”.

Wij hopen u allen te ontmoeten tijdens de kerstviering, voor en door
kinderen van De Akker.
Na afloop van de kerstviering willen we, net als vorig jaar, graag met alle ouders en kinderen
koffie/thee/ranja drinken, zodat we nog even gezellig kunnen napraten.
U bent allemaal van harte welkom!
We zijn nog op zoek naar ouders die mee willen helpen met het versieren van de kerk. Dit zal
gebeuren op donderdagochtend 21 december. We vertrekken richting de kerk om 8:45 uur.

