Bijbelverhalen
De Bijbelverhalen gaan in deze december periode over de geboorte van Jezus. Wij bereiden met
de kinderen het Kerstfeest voor. Deze kerstviering is op donderdag 22 december in de kerk in
Hoogeveen.
Nieuwe leerlingen
Lieke Kikkers, Hoogeveenseweg 43a is 27 november 4 jaar geworden. Joek Korten, Echtensedijk
2 wordt 15 december 4 jaar en Joanne Lise Vos, Veldbrake 16 wordt 24 december 4 jaar. Alle
kinderen zijn al een paar keer geweest om te wennen. Binnenkort begint het echt. Wij wensen
Lieke, Joek en Joanne allemaal een fijne schooltijd toe.
Afscheid
Aan het eind van het cursusjaar 2016/2017 neemt meester van Faassen afscheid van het
onderwijs. Na meer dan 41 jaar werkzaam te zijn geweest in het onderwijs, zet hij er een punt
achter. Na de zomervakantie van 2017 gaat hij met pensioen. Dat betekent dat de
schoolvereniging VCPOZD op zoek gaat naar een nieuwe schoolleider/directeur voor De Akker in
Pesse. Hoe dat proces zal verlopen hoort u in het nieuwe kalenderjaar. Wij zullen daar uiteraard
z.s.m. op terugkomen en u uitgebreid informeren.
Inspectiebezoek

Donderdag 24 november hebben wij de inspecteur op bezoek gehad. Altijd weer een spannend
moment om te ervaren hoe een buitenstaander tegen het onderwijs op De Akker aankijkt. Lessen
worden bezocht, documenten geanalyseerd, gesprekken gevoerd met de directie, ouders,
leerlingen en leerkrachten en natuurlijk wordt er sfeer geproefd. De directie en de IB- ers als
eerste en natuurlijk ook de groepsleerkrachten hebben er hun handen vol aan.
Tenslotte het belangrijke moment van de bevindingen, waarbij het voltallige team en de boven
schoolse directie aanwezig is. Dit keer werden wij beoordeel op de “oude” en de “nieuwe” manier.
Oud betekent in dit geval, zoals het is geweest met “voldoende of onvoldoende” en nieuw
betekent zoals het vanaf 2017 zal gaan worden met meer nuancering.
Het resultaat op de oude manier was “voldoende” en op de nieuwe manier “goed”. U begrijpt dat
wij hier zeer blij mee zijn. Voor ons betekent het dat wij op de goede weg zijn. Met de
aanbevelingen en opmerkingen gaan wij uiteraard aan de slag. Het definitieve rapport zal
waarschijnlijk voor de kerstvakantie binnen komen. Wij komen er later op terug.

Studiedag Kanjertraining
Sinds woensdag 2 november gelden wij als een officieel
erkende Kanjerschool. Wat een Kanjerschool inhoudt en hoe wij
er samen als ouders, kinderen en leerkrachten mee kunnen
werken, willen wij graag met u delen. Wij bereiden inmiddels
een ouderavond voor om het kanjerschool zijn met u te
bespreken. In januari komen we er op terug en dan zullen wij u
uitnodigen voor een informatieavond.
Schoolkrant
De eerste schoolkrant van dit cursusjaar verschijnt in de week voor de kerstvakantie. Dit keer in
een nieuw jasje gestoken. Omdat wij niet tevreden waren over de printkwaliteit gaan wij dit jaar
de schoolkrant laten drukken en hopen zo op een kwalitatief hoogwaardiger product. Spannend en
uitdagend; we zullen zien en horen het graag van u.
Sinterklaasfeest

Maandag 5 december komt Sinterklaas met zijn Pieten weer naar onze school. Alle kinderen
worden ‘s morgens gewoon om 08.40 uur in hun eigen lokaal verwacht. Om ongeveer 09.00 uur
verwachten wij Sint en zijn Pieten buiten bij school. U, als ouders, bent hierbij van harte welkom
en ook jongere broertjes en / of zusjes mogen daarbij aanwezig zijn. Na de ontvangst buiten,
gaan wij naar binnen en daar zal het programma worden voortgezet. De kinderen van de
verschillende groepen gaan direct naar hun lokaal. Daar bereiden ze zich voor op de komst van
Sinterklaas. De ouders met de jongere kinderen worden in het achterste lokaal verwacht. Daar
staat voor de ouders koffie en / of thee en voor de jongste kinderen drinken en iets lekkers
klaar. De jongste kinderen mogen, als u dat wilt, met Sint en / of de Pieten op de foto.
Kerstviering
De Kerstviering vindt, ook dit jaar, plaats in de Christelijk Gereformeerde kerk in Hoogeveen. De
dienst wordt gehouden op donderdag 22 december om 19.00 uur. Voor de nieuwe ouders; het
kerkgebouw vindt u in de van Echtenstraat in Hoogeveen. Het kerkgebouw ligt tussen de oude
bibliotheek en de molen. Voor oppas voor de kleinste, nog niet schoolgaande kinderen, wordt
gezorgd. De kinderen van de groepen 1, 2 en 3 zijn 22 december, ’s middags, vrij van school. Het
thema van de dienst is ”Het mooiste geschenk”.
Kleuters vrij
De kleuters zijn vrijdag 23 december vrij van school. Er is deze ochtend ook geen peuter
wenmorgen.
Kerstmiddag
De kinderen van de groepen 1, 2 en 3 zijn donderdagmiddag 22 december vrij van school. Zo
kunnen zij uitgerust naar het kerstfeest in de kerk in Hoogeveen.

Sport; trefbal
De kinderen van de bovenbouw nemen in de maand december deel aan een trefbaltoernooi in
Hoogeveen. Daar kunnen zij zich sportief meten met een groot aantal andere basisscholen in de
gemeente Hoogeveen. Groep 5 en 6 nemen deel op woensdag 7 december en groep 7 en 8 nemen
deel op woensdag 21 december. De kinderen die deelnemen krijgen het programma uitgereikt. De
kinderen dragen de schoolshirts en deze worden nadien in school gewassen. Wij gaan er van uit
dat de kinderen, in overleg met hun ouders, zelf het vervoer naar Hoogeveen regelen. Uiteraard
rekenen wij op veel supporters. De begeleiding is voor het team van De Akker.

Jaaropening
We willen u ook alvast uitnodigen om het nieuwe jaar (wat lijkt dat nog ver…) samen met ons en
de kinderen te beginnen. We willen dit weer doen door u uit te nodigen bij de weekopeningen van
de groepen op maandag 9 januari 2017. De weekopening voor de kinderen van groep 1 t/m 4 is in
het speellokaal, die van de kinderen van groep 5 t/m 8 in de ontmoetingsruimte / bibliotheek. We
willen zo samen met u en de kinderen het nieuwe jaar beginnen. Aansluitend is er dan koffie e.d.
voor iedereen en de gelegenheid elkaar de hand te geven en een gelukkig nieuwjaar te wensen.
We beginnen direct om 08.45 uur met de weekopeningen; u bent van harte welkom!

Toneel in Pesse
De groepen 6, 7 en 8 gaan vrijdagmiddag 9 december naar de Wenning in Pesse. Zij zijn
uitgenodigd om te komen kijken naar de generale repetitie van een toneelvoorstelling, opgevoerd
door de toneelvereniging van Pesse. Dat belooft weer een vrolijke boel te worden. Wij vragen de
kinderen deze dag op de fiets naar school te komen. Na de voorstelling mogen zij direct naar
huis als dit een kortere route is. De andere kinderen gaan, onder begeleiding, weer mee terug
naar school.

Schoolcommissie
De eerstvolgende schoolcommissie / MR vergadering is op maandag 12 december om 19.30 uur.
Kerst creamiddag

Vrijdagmiddag 16 december houden wij weer de jaarlijkse kerstcrea. De kinderen werken, binnen
hun eigen groep, aan verschillende kerstwerkjes. De leerkrachten leggen alle werkjes klaar.
Heeft u tijd en lijkt het u leuk om deze middag te assisteren dan bent u van harte welkom.
Schoenendoosactie
Direct na de herfstvakantie is de schoenendoosactie
van start gegaan. Alle kinderen werden weer in de
gelegenheid gesteld om een schoenendoos te vullen met
allerlei spullen, als verrassing voor kinderen in
ontwikkelingslanden. De kinderen hebben de gevulde
dozen weer ingeleverd op school. De meer dan 50 dozen
zijn inmiddels naar het afleveradres gebracht.
Iedereen bedankt voor het meedoen.

Data



Vrijdag 2 december – kleuters vrij van school. Tevens peuterochtend



Maandag 5 december – Sinterklaasfeest



Woensdag 7 december – trefbal voor groep 5 en 6 in Hoogeveen



Vrijdagmiddag 9 december; toneelvoorstelling in de Wenning voor groep 6, 7 en 8



Maandag 12 december – schoolcommissie / MR vergadering



Vrijdag 16 december – kerst creamiddag



Woensdag 21 december – trefbaltoernooi voor groep 7 en 8 in Hoogeveen



Donderdagmiddag 22 december – groep 1, 2 en 3 vrij van school.



Donderdag 22 december – kerstviering in Hoogeveen om 19.00 uur



Vrijdag 23 december – kleuters vrij van school



Vrijdag 23 december – begin van de kerstvakantie om 12.15 uur



Maandag 26 december t/m vrijdag 6 januari – kerstvakantie



Maandag 9 januari – jaaropening voor kinderen en ouders

