Bijbelverhalen
De periode tussen herfst en kerst, hebben wij als team een aantal methoden onder de loep genomen
m.b.t. het vertellen van de bijbelverhalen. We merkten dat de methode (startpunt) die we
gebruikten niet meer aansloot op hoe wij met elkaar de bijbelverhalen willen doorgeven. Naar
onderzoek en speurwerk zijn we tot de conclusie gekomen dat de methode, Kind op Maandag, beter
aansluit. Hieronder staat het nieuwe schema van onze bijbelvertellingen.
Week 05 ■ 29/01 - 02/02 Thema: Mag dat wel? Marcus 2:13-17, 23-28 en 3:1-6 Jezus doet dingen
die niet volgens de regels zijn. Hij eet met tollenaars en zondaars, op sabbat plukken zijn leerlingen
graan en in de synagoge maakt hij iemand beter. Mag dat allemaal wel? Jezus vertelt dat het leven
voor God het allerbelangrijkste is.
Week 06 ■ 05/02 - 09/02 Thema: Het groeit zomaar Marcus 3: 13-19, 4: 1-20 en 4: 26-34 Jezus wijst
twaalf leerlingen aan die hem kunnen helpen. Hij vertelt over de zaaier die overal zaad zaait, op de
ene plek groeit het beter dan de andere. Hij vergelijkt het koninkrijk van God met een
mosterdzaadje: dat lijkt misschien klein, maar het wordt een grote plant waarin de vogels kunnen
schuilen.
Week 07 ■ 19/02 - 23/02 Thema: Storm! Marcus 4: 35-41 en Marcus 5: 1-20 Jezus en zijn leerlingen
komen in een storm op het meer terecht. Terwijl de leerlingen in paniek raken, ligt Jezus te slapen.
Hij brengt de wind en het water tot rust. Aan de overkant van het meer woont een man met een
storm in zijn hoofd. Ook deze storm weet Jezus te bedaren.
Week 08 ■ 12/02 - 16/02 Thema: Sta op! Marcus 5: 21-43 De dochter van Jaïrus is erg ziek. Hij
vraagt Jezus om hulp, maar onderweg komt er een vrouw die ook ziek is. Nadat deze vrouw is
genezen, krijgt Jaïrus bericht: zijn dochter is gestorven. Jezus gaat toch naar haar toe en pakt haar
hand vast. ‘Sta op’ zegt hij.

Data
1 februari
2 februari
2 februari
8 februari
9 februari
12 februari
13 februari
14 februari
15 februari
19 februari
22 februari
26 febrauri – 2 maart

Informatieavond nieuwe gezinnen, aanvang 20:00 uur.
Kleuters vrij/ Peuterochtend
Rapporten mee
MR/GMR vergadering
Techniekmiddag Hoogeveen Groep 8
Contactavond 1
Contactavond 2
‘gewoon’ school
Studiemiddag, ALLE Kinderen vrij.
Projectweek KUNST
Afsluiting project KUNST
Voorjaarsvakantie

Staking
Op 14 februari is er weer een stakingsactie gepland voor de noordelijke provincies. Ondanks dat wij
met de stellingen en het initiatief eens zijn, hebben de leerkrachten besloten om de schooldeuren
open te houden. Onze ‘zorg’ rondom de huidige staat van het onderwijs is niet afgenomen. Wij
hopen dat de maatschappelijke draagvlak die ontstaan is door de vorige acties zal blijven. En dat u
zich er ook bewust van blijft. Het onderwijs is wel de toekomst.

Geboorte
In het gezin van Lennard Schepers en Annegreet Stuiver is Luna geboren. Zusje van Aron en Lean
Scherpers. We willen jullie van harte feliciteren met de geboorte!

Personeelszaken
We zijn weer volop in de running. En daar zijn we heel blij mee. Iedereen is aanwezig.
We hebben in januari afscheid genomen van Laura van Noord. Zij heeft een half jaar haar LIO-stage
gelopen in groep 6. Zij gaat komende tijd afstuderen om dan Na de zomer een baan te zoeken of in te
vallen binnen onze vereniging. Via deze weg willen we Laura bedanken voor haar inzet.

Ouderbetrokkenheid
Bedankt voor de ouderbetrokkenheid die ik mag ervaren op school! In diverse gesprekken met
(potentiële) nieuwe ouders wordt er gesproken over de positieve woorden die u als ouder heeft
gezegd over De Akker! Dat maakt ons als team en mij als directeur trots op De Akker.

KOFFIE-uurtje
Op donderdag 20 februari wil ik u als ouders weer uitnodigen voor een koffiemoment. We starten
om 8:45 en dan willen we graag het thema communicatie oppakken. Daarnaast heeft u gewoon de
gelegenheid om zelf vragen te stellen.

Ouderavond
De ouderavond van 8 maart wordt verplaatst naar 22 maart. De MR/SC heeft er namelijk voor
gezorgd dat wij deze avond een gastspreker in ons midden hebben. U zult van ons nog een extra
uitnodiging krijgen. Alvast wat woorden die ter sprake zullen komen; kindercoach, interactief,
communicatie, verwende kind syndroom, waarden, enz. Zeker een avond om alvast in de agenda op
te schrijven!

Contactavond
Op maandag 12 febrauri en dinsdag 13 februari, zullen weer oudergesprekken gehouden worden.
Mocht u een voorkeur hebben voor een dag, dan horen we deze graag. U wordt ingedeeld en dient
zelf te ruilen als het nodig is.
BELANGRIJK: Wegens afwezigheid van Juf Pierik en Meester Willering op deze data. Willen we de
oudergesprekken van groep 4/5 houden op maandag 19 februari en dinsdag 20 februari. Ook
daarvoor kunt u een voorkeurs dag opgeven.

Ouderbijdrage
In het najaar hebben wij u gevraagd om de ouderbijdrage te betalen. Dit is een reminder voor het
geval u het even over het hoofd heeft gezien. Wilt u deze als nog betalen?

Studiemiddag verplaatst
De studiemiddag die gepland staat op dinsdagmiddag 29 mei zal verplaatst worden naar woensdag
30 mei. Als school willen wij ons ontwikkelen en daarom laten ons inspireren en kennis op te doen.
Daarom zullen wij op deze dag door een congres bij wonen over ‘toekomstgericht onderwijs’. We
zitten in een maatschappij die zich in rap tempo aan het ontwikkelen is. Als onderwijs moeten we
mee in deze ontwikkeling. Als team van de Akker zijn wij ons er ook bewust van dat dit een moeten
is. We hopen dat we na deze studiemiddag meer zicht hebben hoe we ons onderwijs
toekomstgericht kunnen maken.
Dus: Op woensdag 30 mei zijn de kinderen vrij!

Peutergym
Maandag 29 januari komt meester Gerrit weer op school om voor de peuters een sprankelende
gymles te verzorgen. Alle peuters en hun ouders zijn van harte uitgenodigd. We beginnen om 11.00
uur in het speellokaal. Overige data dit schooljaar: maandag 5 maart, maandag 9 april, maandag 28
mei en maandag 25 juni.

TSO – herhaald bericht
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!

