Bijbelse verhalen

Week 5; maandag 30 januari t/m vrijdag 3 februari

Weekthema: Ondersteboven
Verhalen: 2 Samuel 11; opgepast, 2 Samuel 15; snode plannen en 2 Samuel 16/17; die slimme
Chusai
Lied: Sjaloom Chaverim

Week 6; maandag 6 februari t/m vrijdag 10 februari

Weekthema: Weer terug
Verhalen: 2 Samuel 18; Davids zoon gedood, 2 Samuel 19; David terug in Jeruzalem en 2 Samuel
24; een “foute” telling.
Lied: Prijs Adonai

Week 7; maandag 13 februari t/m vrijdag 17 februari

Weekthema: Wensen
Verhalen: 1 Koningen 1; een wijze wens, 1 Koningen 3;
Salomo, de wijze rechter en 1 Koningen 5; een huis voor God
Lied: “Ik ben bij je..

Week 8; voorjaarsvakantie
Week 9; maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart

Weekthema: Ontdekkingen over Jezus
Verhalen: Johannes 2; Jezus wordt boos, Johannes 4; de zoon van de hoveling en Johannes 5;
Jezus en de Sabbat
Lied:” Van A tot Z
Nieuwe leerlingen

Maandag 30 januari mochten wij twee nieuw kleuters begroeten; Judah (groep 2) en Mads

Bakker (groep 1) komen uit Arnhem en wonen sinds dit weekend aan de Hoogeveenseweg, bij de
inrit naar de Spaarbankhoeve. Wij wensen Judah en Mads, samen met hun ouders, een fijne
schooltijd toe op De Akker.
Donderdag 23 februari, in de voorjaarsvakantie, wordt Bram van der Linden, Armweide 5 uit
Ruinen 4 jaar. Wij wensen ook Bram, voor straks, een fijne schooltijd toe.

Afscheid

Vrijdag 3 februari nemen wij afscheid van Damian Slagter. Damian woont sinds een tijdje

nagenoeg in Echten. Voor Damian en zijn ouders een reden om het dichterbij te zoeken. Damian
gaat dan ook in Echten naar school. Wij wensen Damian een fijne schooltijd toe in Echten.
Informatieavond nieuwe gezinnen
Donderdagavond 2 februari houden wij een informatieavond voor nieuwe gezinnen. Wij beginnen
om 20.00 uur. Wat voor velen van ons al zeer bekend is, is dat zeker niet het geval voor
nieuwkomers. Wij willen deze ouders, die inmiddels een uitnodiging hebben ontvangen, dan ook
graag informeren over het reilen en zeilen van de school. Voor geïnteresseerden geldt uiteraard;
welkom.
Bezoek burgemeester K Loohuis

Cito
De kinderen zijn weer druk bezig met het maken van Cito toetsen. Deze tussentoetsen geven ons
een beeld hoe wij er voor staan met ons onderwijs; op schoolniveau, groepsniveau en individueel
niveau. Uiteraard bespreken wij de resultaten met u en de kinderen. In groep 8 volgt straks in
april nog de eindtoets. T.a.v. groep 8 geven wij al eerder ons advies af naar de ouders en het
voortgezet onderwijs. Dit is, naast onze eigen bevindingen, mede gebaseerd op de gemaakte
Citotoetsen in de voorgaande jaren. Dit vroege advies biedt tevens de gelegenheid om gericht te
gaan kijken tijdens de open avonden van het voortgezet onderwijs in Hoogeveen. Meester Hoorn
zal tijdens de komende contactmomenten uiteraard uitgebreid terugkomen op de
toelatingsprocedure.

Op tournee
 Groep 8 bezoekt dinsdag 7 februari het filmfestival over de rechten van het kind in
Hoogeveen. Nadere informatie volgt via de groepsleerkracht.
 Groep 6 en 7 gaan deze dag naar het gevangenismuseum in Veenhuizen
 Groep 6,7 en 8 gaan op 9 februari op de fiets naar theater de Tamboer voor een
voorstelling over “Billy de Kid”.
Peutergymnastiek; herhaling
De VCPOZD, onze schoolvereniging, biedt in samenwerking
met PCBO junior (Meppel) aan peuters en hun ouders
activiteiten, om de stap naar de basisschool zo klein
mogelijk te maken. Ook in het schooljaar 2016-2017 kunnen
peuters meedoen aan peutergym op de scholen van de
VCPOZD. Zo proberen wij de kinderen een goede start op
te basisschool te laten maken.
Voor De Akker betekent dat dat er op maandag 6 februari,

maandag 6 maart, maandag 3 april, maandag 1 mei en
maandag 3 juli vanaf 11.00 uur peutergymnastiek wordt

aangeboden. De lessen worden gegeven door een
vakleerkracht en zullen plaatsvinden in het speellokaal van
de school. U bent als ouders van harte welkom om, samen
met uw peuter, deze lessen bij te wonen. De toegang staat
open voor alle geïnteresseerde ouders en hun peuters. De
kinderen van de ouderbouw krijgen deze week nog een informatiefolder mee naar huis. Hartelijk
welkom.
Contactavond
De in de jaarkalender genoemde contactmomenten in maart moeten wij helaas aanpassen en een
week vervroegen. Vier collega’s moeten op genoemde datum hun cursus over meer- en
hoogbegaafdheid afronden en zijn aldus verhinderd.
De nieuwe dagen voor overleg zijn vastgesteld op maandag 13 maart en dinsdag 14 maart.
Uiteraard krijgen de kinderen na de voorjaarsvakantie een uitnodiging mee naar huis. Wij
berichten de wijziging reeds nu, zodat u er rekening mee kunt houden. Bent u op een van deze
dagen verhinderd of heeft een van deze dagen uw voorkeur, laat het ons weten zodat wij een
goede planning kunnen maken.
Workshop brandweer

Donderdag 2 februari krijgen de kinderen
een workshop van de brandweer
aangeboden
Workshop tabernakel

Donderdag 9 februari krijgen de kinderen
van groep 5 t/m 8 een workshop over de
tabernakel aangeboden.
Workshop dans

Maandag 27 februari is er voor de groepen 5 t/m 8 een dansvoorstelling, verzorgd door SCALA
Hoogeveen.

Studiemiddag

Donderdagmiddag 16 februari is er weer een studiemiddag voor het team. De kinderen zijn deze
middag vrij van school.

Open avonden VO
Zoals reeds aangegeven bij “Citotoetsen” zijn er weer de open
avonden voor het Voortgezet Onderwijs in Hoogeveen. Donderdag 9
februari en maandag 13 februari is er voor de kinderen weer de
gelegenheid om, samen met hun ouders, de scholen voor Voortgezet
Onderwijs in Hoogeveen te bezoeken. Veel succes en plezier met de
verkenning. Verdere informatie verloopt via de groepsleerkracht,
meester Hoorn.
Schoolkrant
Zoals u heeft gemerkt is de schoolkrant in een nieuwe jasje gestoken. Wij hopen dat u de
verandering heeft kunnen waarderen. Voor het leerlingenwerk en de sponsoren is het een
duidelijke verbetering. Wij zijn dan ook van plan deze verandering voort te zetten. De
aanlevering van de kopij, inclusief ( nieuwe) advertenties, vraagt echter de nodige voorbereiding.
Het moet allemaal passen of passend gemaakt worden. Dat is een digitaal karweitje waar de
nodige zorg aan moet worden besteed. Het drukken levert de school uiteraard een behoorlijke
tijdwinst op. Nu hebben wij de volgende vraag; wie van u is digitaal onderlegd en wil ons 3 keer
per jaar helpen met de digitale voorbereiding van de schoolkrant voor de drukker. Uiteraard zal
het na een paar keer vlotter gaan. Wij horen graag van u.
Ledengeld VCPOZD
Soms krijgen wij de vraag wat er met het ledengeld van de VCPOZD gebeurt. De leden van onze
vereniging krijgen in februari weer de vraag om het jaarlijkse lidmaatschapsgeld van €8,- te
voldoen. Op de gestelde vraag hebben wij zeker een antwoord. Wij betalen daarvan de bijbels die
de kinderen al in groep 6 krijgen aangeboden. Als de kinderen in groep 8 de school verlaten
krijgen zij de bijbel mee naar huis. Een goede reden om lid te worden van onze vereniging
VCPOZD; Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Zuidwest Drenthe.
Ouderavond
Een jaar vooruit plannen blijkt in de praktijk soms echt lastig te zijn. Door allerlei
omstandigheden zijn wij soms genoodzaakt van de jaarkalender af te wijken. Zie ook de
contactavonden.
Een andere wijziging betreft de jaarlijkse ouderavond van de MR. Deze informatieve ouderavond
moeten wij ook een week verzetten en wel van donderdag 9 maart naar donderdag 16 maart. Deze
avond staat geheel in het teken van de Kanjertraining. Wij proberen deze avond, o.l.v. Rianne
Ridderinkhof van de IJsselgroep, vragen te beantwoorden over de doelstelling van de
Kanjerschool en de rol van de kinderen, ouders en leerkrachten. Rianne Ridderinkhof heeft de
cursus verzorgd voor alle leerkrachten van De Akker. U krijgt nog een uitnodiging voor deze
avond. Wij stellen uw aanwezigheid bijzonder op prijs!
Voortgang wisseling directie
Zoals bekend zal er met ingang van het komend cursusjaar een directiewisseling zijn op De
Akker. Het bestuur van de VCPOZD gaat op zoek naar een nieuwe directeur die de taken van
meester van Faassen overneemt. Op dit moment is het zo dat er een sollicitatiecommissie is
samengesteld, die voorbereidingen treft voor een externe vacature. Het proces is in werking
gezet moet u maar denken. Wordt vervolgd..

Voorjaarsvakantie
De voorjaarsvakantie is dit jaar van maandag 20 februari t/m vrijdag 24 februari
Kleuters vrij; 3 februari en 3 maart
Vrijdag 3 februari zijn de kleuters vrij van school. Deze morgen is er van 08.45 uur tot 10.00 uur
weer een peuterochtend gepland om te wennen aan de basisschool. Hartelijk welkom. Ook vrijdag
3 maart zijn de kleuters vrij van school en ook op deze ochtend is er weer een peuterochtend.
Eerste rapport

Vrijdag 3 februari krijgen de kinderen het eerste rapport van dit cursusjaar mee naar huis.

Het kan voorkomen dat de uitslagen van de Citotoetsen van januari er nog niet op vermeld staan.
Door ziekte van leerkrachten en kinderen zijn enkele groepen enigszins verlaat. Uiteraard volgen
deze uitslagen z.s.m.
IVN
In de bijlage de nieuwsbrief van IVN Hoogeveen
Sportieve dammers
Jong talent hebben wij zeker. Op de foto de deelnemers aan het schaaktoernooi in Hoogeveen.
Een aantal kinderen van De Akker heeft de school daar op een zeer positieve wijze
vertegenwoordigd. Goed gedaan boys!

Inzamelen kleding

Hallo allemaal,
Namens actiegroep World Servants Hoogeveen is er onlangs een een kledingcontainer
geplaatst op het terrein van basisschool De Akker. In deze container kan kleding
gestopt worden, oude en/of kapotte kleding, die voor World Servants 20 cent per kilo
oplevert. Dit lijkt misschien niet veel, maar als iedereen er een beetje in doet kan dit
bedrag al snel oplopen tot een leuk zakcentje.
Alle textiel is welkom. Ook bijvoorbeeld beddengoed, gordijnen, enz. Alles wordt
gesorteerd, verspreid en/of ge-recycled.
De opbrengst van deze container zal ten goede komen aan het project van een groep
jongeren uit onder andere Pesse. In augustus 2017 gaan wij naar Zimbabwe. Waar wij de
vorige keer in Zambia twee lerarenwoningen hebben opgebouwd, gaan we deze keer in
Zimbabwe een school renoveren, zodat de kinderen daar weer naar school kunnen.
Hierbij is dus alle hulp welkom. Alles wat we verdienen komt rechtstreeks ten goede aan
de jongeren van Zimbabwe!
We willen iedereen die ons steunt met hun oude kleding dan ook ontzettend bedanken
voor de steun. Samen kunnen we ervoor zorgen dat iedereen een opleiding kan volgen!
Vriendelijke groet,
Dorien Westert, Dennis van Achteren, Alie Stoel en Rick Stoel, World Servants
Hoogeveen

Informatie over de kleding:
http://www.sympany.nl/
Informatie over World Servants Hoogeveen:
https://worldservantshoogeveen.jimdo.com/
https://www.facebook.com/worldservantshoogeveen/
Informatie over de reis naar Zimbabwe:
https://www.worldservants.nl/zimbabwe/ZW217
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Donderdag 2 februari – workshop brandweer voor alle groepen
Donderdag 2 februari – informatieavond voor nieuwe gezinnen
Vrijdag 3 februari – kleuters vrij van school; tevens peuterochtend
Vrijdag 3 februari – kinderen krijgen eerste rapport mee naar huis
Maandag 6 februari – start PEUTERGYMNASTIEK om 11.00 uur
Dinsdag 7 februari – filmfestival voor groep 8 in Hoogeveen
Dinsdag 7 februari – bezoek gevangenismuseum groep 6 / 7 in Veenhuizen
Donderdag 9 februari – workshop tabernakel voor groep 5 t/m 8
Donderdag 9 februari – bezoek Tamboervoorstelling door groep 6,7 en 8
Donderdag 9 februari – MR / GMR in Zuidwolde
Donderdag 9 februari – open avond Voortgezet Onderwijs in Hoogeveen
Maandag 13 februari – open avond Voortgezet Onderwijs in Hoogeveen
Donderdag 16 februari – studiemiddag team; kinderen vrij van school
Maandag 20 februari t/m vrijdag 24 februari – voorjaarsvakantie
Maandag 27 februari – dansvoorstelling SCALA voor groep 5 t/m 8
Vrijdag 3 maart – kleuters vrij van school; tevens peuterochtend
Maandag 6 maart – PEUTERGYMNASTIEK om 11.00 uur

