Bijbelse verhalen
Week 27; maandag 3 juli t/m vrijdag 7 juli
Thema: Toezien op!
Verhalen: Handelingen 7 “Op reis naar Rome”, Handelingen 28 “Paulus op Malta” en Handelingen 28 “Paulus in
Rome”.
Lied: “Kom aan boord…”
Week 28; maandag 10 juli t/m vrijdag 14 juli
Thema: Een geweldig uitzicht
Verhalen: Openbaring 1 “Schrijf op wat je ziet”, Openbaring 2 en 3 “Je hebt toch oren aan je hoofd” en
Openbaring 20 “De nieuwe hemel en de nieuwe aarde”.
Lied 62: “Wie oren heeft…”
Week 29; maandag 17 juli t/m vrijdag 21 juli
Verhalen: Afronding in eigen groep.
Vakantierooster 2017-2018; herhaling

Herfstvakantie van 23 oktober 2017 t/m 27 oktober 2017
Kerstvakantie van 25 december 2017 t/m 5 januari 2018
Voorjaarsvakantie van 26 februari 2018 t/m 2 maart 2018
Paasvakantie van 30 maart 2018 t/m 2 april 2018
Koningsdag / meivakantie van 27 april 2018 t/m 11 mei 2018
Pinkstervakantie van 21 mei 2018 t/m 21 mei 2018
Zomervakantie van 23 juli 2018 t/m 31 augustus 2018
Vrije dagen i.v.m. studie:

Maandagmiddag 18 september 2017

Dinsdagmiddag 27 november 2017

Donderdagmiddag 15 februari 2018

Dinsdagmiddag 29 mei 2018
Vrije kleuterdagen op vrijdag:
6 oktober, 3 november, 1 december, 22 december, 12 januari, 2 februari, 2 maart, 6 april, 1 juni, en 6 juli
Extra vrije middag voor groep 1, 2 en 3: donderdagmiddag 21 december i.v.m. kerstviering ’s avonds.

Algemene ledenvergadering
De ledenvergadering van de VCPOZD vindt dit jaar plaats op donderdag 6 juli om 20.00 uur in Berghuizen.
Alle stukken voor de vergadering liggen op school ter inzage. De agenda is als bijlage toegevoegd bij deze
nieuwsbrief.

Formatie 2017-2018
De formatie voor volgend cursusjaar vraagt meer tijd dan andere jaren. Deze week werd bekend dat ook juf
Arends ons gaat verlaten. Zij heeft een baan aanvaard in Meppel op De Akker, waar zij een groep kinderen
gaat begeleiden die uitdagend onderwijs nodig hebben op een hoger niveau. Wij wensen juf Arends veel
plezier op haar nieuwe school en wensen haar het beste voor de toekomst. Hoe en wanner u afscheid kunt
nemen van juf Arends hoort u later. De vacature voor de nieuwe groepsleerkracht is inmiddels verzonden.
We wachten even af wat de reacties zijn. Hoe de personele bezetting en de verdeling over de groepen er
uit gaat zien melden wij u eind volgende week. Wel kunnen we u al vertellen dat wij voor volgend jaar de
volgende groepsindeling hebben gemaakt; groep 7 / 8, groep 6, groep 4 / 5, groep 3, groep 1 / 2 en nogmaals
groep 1 / 2. Wordt vervolgd….
Verjaardagen
Van verschillende ouders hebben wij de vraag gekregen hoe wij omgaan met het uitreiken van
verjaardagskaartjes in de groep. Nu was dit onderwerp onlangs uitvoerig in het nieuws, waarbij er aandacht
werd gevraagd voor de beleving van de kinderen die niet of nauwelijks worden uitgenodigd. Dat is toch elke
keer weer een teleurstelling waar zij mee om moeten gaan. Sommige scholen hebben het opgelost door een
paar keer per jaar een groepsfeestje te organiseren. Dat is natuurlijk ook een mogelijkheid. Wij hebben na

uitgebreid overleg besloten om u te vragen de verjaardagskaartjes buiten de groep uit te delen aan de
kinderen die u uitnodigt. Zo voorkomen wij grotendeels de teleurstelling bij kinderen die minder vaak of

niet worden gevraagd. Wij rekenen op uw medewerking. Wij zullen de afspraak ook opnemen in onze nieuwe
schoolgids.

Afscheid groep 8
Groep 8 neemt woensdag 19 juli afscheid van de basisschool met het opvoeren van de musical. ’s Ochtends
hebben zij dan al afscheid genomen van de andere kinderen van de school. Na de musical nemen zij, samen
met hun ouders, afscheid van het team. Wij rekenen op een mooie en gezellige avond. Nadere informatie
volgt via de groepsleerkracht, meester Hoorn.
Peutergym
De laatste peutergymles is dit cursusjaar op maandag 3 juli om
11.00 uur in het speellokaal van De Akker. Van harte welkom.
Volgend cursusjaar gaan wij door met de peutergymlessen.
Hierbij al vast de data voor volgend cursusjaar. De dagen worden
ook vermeld op de jaarkalender die u na de zomervakantie krijgt
uitgereikt. Het zijn dit jaar lessen op maandag.

Data: maandag 18 september, maandag 15 oktober,
maandag20 november, maandag 18 december, maandag29
januari, maandag 5 maart, maandag 9 april, maandag 28 mei
en maandasg25 juni
Verkeersbrigadiers groep 8
Ook het komend cursusjaar willen wij de kinderen van de nieuwe groep 8 betrekken bij het oversteken bij
de school. Daartoe moeten zij worden opgeleid door een verkeersagent. Deze komt vrijdag 14 juli naar
school om de kinderen de nodige instructies te geven. Volgende week krijgen de kinderen een
toestemmingsformulier mee naar huis. Wij vragen u dit formulier in te vullen en te onderteken, waarmee u
aangeeft akkoord te gaan met deze opleiding en toestemming geeft voor assistentie bij de oversteek.
Uiteraard verzorgt uw kind de oversteek samen met een leerkracht.
Schoonmaakavond
De tweede schoonmaakavond staat gepland op donderdag 13 juli. Wij rekenen deze avond, vanaf 19.00 uur,
op de ouders die voor de tweede ronde staan ingedeeld. Dat rooster heeft u al in januari ontvangen. Bent u
het overzicht kwijt of heeft u vragen, dan kunt u terecht bij juf van Pagée of juf Bijker. Zij weten alles van
de grote schoonmaak………!

Nieuwsbrief IVN
In de bijlage een nieuwsbrief IVN voor de maand juli.
Tweede rapport
De kinderen krijgen dit jaar het overgangsrapport mee op vrijdag 14 juli.
Laatste schooldag
De laatste schooldag van dit cursusjaar is op vrijdag 21 juli. De kinderen zijn om
12.15 uur vrij van school.
Oversteek begraafplaats
De bezetting voor de begeleiding bij het oversteken bij de begraafplaats in
Pesse is nog niet rond. Jenny van Eijk doet haar uiterste best om het voor elkaar
te krijgen. Denkt u a.u.b. nog even met haar mee en neemt u contact op met haar
om de mogelijkheden te bekijken. U kunt haar bereiken op 0528-241906.
Hieronder leest u haar noodkreet. Uiteraard ondersteunen wij dit.

Klaar-over begraafplaats Pesse
volgend schooljaar!!!!!!!!
Ochtend

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Nood!!!!!

Middag

Erik/Danielle
Vacant
John
Ineke
Petra

Jenny
Vacant
Nelleke ?
Vacant
Vacant

Zo zal het rooster er volgend jaar eruit gaan zien. Wij zijn met spoed op zoek naar opa’s /
oma’s/vaders/moeders die 15 /20 minuten van hun tijd zouden kunnen en willen besteden aan de
veiligheid van de kinderen. U wilt niet weten hoe belangrijk dit is. Er komt best wel veel verkeer
over de Hoogeveenseweg en het zal jammer zijn dat we hier mee moeten stoppen. Want als er
gestopt wordt, komt er nooit meer klaar-over. Mocht er iemand zijn en er staat al een naam geef
het rustig door; wie weet kunnen we schuiven. Er is nog veel onduidelijkheid over de tijden dat er
geen klaar-over is en er steken dan toch regelmatig kinderen over zonder begeleiding. Wat toch
levensgevaarlijk is daar.
Graag hoor ik van jullie. Jenny van Eijk 06 28057237 of per mail jfvaneijk@kpnplanet.nl
Er kan eventueel met overleg nog wel wat geschoven worden. Dus meldt u nu aan en denk aan de
kinderen.

Einde (mijn) typ-tijdperk
Aan alles komt een eind, zo ook aan het lesgeven in typen + Word……
Wat is er veel veranderd gaandeweg. We begonnen met het lesgeven
op de elektrische typmachine. 10-vinger systeem blind typen,
indelingen van brieven, rekeningen, memo's moest allemaal nog
uitgeteld worden op het liniaaltje van de typmachine en met tabs.
Fouten verbeteren kon niet, evenmin als later nog iets toevoegen of verwijderen. Hoe lastig was
dat! Maar ook: hoe gedisciplineerd en geconcentreerd moest je typen om het niet telkens weer
overnieuw te moeten doen. Je kan je het nu niet meer voorstellen. Toch leerden de leerlingen het
typen misschien nog wel sneller als nu. Toen waren er soms nog ouders die vonden dat typen,
typisch iets was voor meisjes, die gingen immers later op kantoor werken als secretaresse.
Jongens niet. Nu is er geen beroep meer te bedenken waarbij het toetsenbord niet nodig is.
We doen nu alles op de computer. Lekker makkelijk zou je zeggen. Toch…..lijkt is het voor de
grootste groep leerlingen erg lastig om geconcentreerd te werken. Nu hebben we een pauze
nodig tijdens de les. Ook lijkt de algemene woordkennis en weten hoe je woorden moet schrijven
minder geworden. Misschien dat de kleinste kinderen van nu niet meer zo veel voorgelezen
worden? of vanaf dat ze zelf kunnen lezen niet zo veel meer spannende meisjes- en
jongensboeken om te lezen krijgen? Woordherkenning en het ontwikkelen van de fantasie (het
zelf bedenken van de plaatjes bij een verhaal) is haast niet meer nodig nu kinderen al heel vroeg
en veel de beschikking hebben over elektronische speeltjes. Daarom gebruikten we tijdens de
typlessen, de dicteewoordjes van school weer om de typleerlingen nog eens weer deze woordjes
te leren spellen en tegelijk blind te typen. Uiteindelijk is het nu met Word wel veel gemakkelijker
geworden om te typen en nog weer wat te wijzigen totdat het eindresultaat goed is èn om het
keurig netjes in te delen. Als je de automatische spellingcontrole aan hebt staan, worden fout
getypte woordjes verbeterd, voor zover de computer snapt welk woord bedoeld wordt.
De snelheid is met "10-vinger systeem blind" heel comfortabel geworden en dat blijkt ook wel
door de reacties die ik krijg van oud-leerlingen en hun ouders. Het doet me veel genoegen dat,
soms na een heleboel 'strijd, tijdens de typ/Word lessen, oud-leerlingen en ouders die ik nu
tegen kom, zeggen dat ze zo blij zijn met de typvaardigheden die ze geleerd hebben en dat ze er
zo-veel plezier van hebben tijdens de verdere schoolcarrière. Uiteindelijk is iedereen dan toch
blij.
Beste ouders en typleerlingen, hartelijk dank voor jullie vertrouwen in mij en voor jullie noeste
arbeid in het typ-leerproces. Het ga jullie allemaal goed. Beste "De Akker", geweldig dat jullie de
mogelijkheden bieden dat jullie leerlingen ook in zulke naschoolse activiteiten zich kunnen
ontwikkelen, zo handig!

Met vriendelijke groeten,
Ina Doorten
Opmerking:

Wij zullen ons als school beraden hoe wij het typonderwijs een vervolg kunnen geven. Voor
nu bedanken wij Ina voor al die jaren trouwe dienst en haar inzet voor de kinderen. Ina,
geweldig bedankt

Sportief Hoogeveen

Hierbij een uitnodiging van Sportief Hoogeveen voor deelname aan de sport- en cultuurweek. In

de bijlage het aanmeldingsformulier.
Beste ouders en verzorgers,

Via deze brief wil ik jullie aandacht vragen voor de Sport- en Cultuurweek 2017. Deze week wordt
georganiseerd door de drie Drentse gemeenten De Wolden, Westerveld en Hoogeveen samen met
het jongerenwerk.
Voor wie wordt de Sport- en Cultuurweek georganiseerd
De week wordt georganiseerd voor kinderen uit groep 3 t/m 8 die in de zomervakantie, om diverse
redenen, niet op vakantie gaan. Bijvoorbeeld door minder financiële mogelijkheden, ziekte van
familieleden of andere omstandigheden. Door de organisatie van deze week kunnen deze kinderen
in de zomer alsnog een week lang onbezorgd en kosteloos genieten.
Wat heeft de Sport- en Cultuurweek te bieden
-

Veel gezelligheid en een onvergetelijke ervaring
Een week lang onbezorgd genieten van sportieve en culturele activiteiten
Extra activiteiten, zoals een bezoek aan het zwembad
Dagelijks lunch, drinken en tussendoortjes
Professionele begeleiding door jongerenwerkers, sportfunctionarissen en een enthousiaste
groep vrijwilligers.

Waar en wanneer
De Sport- en Cultuurweek 2017 wordt georganiseerd in de zomervakantie van maandag 21
augustus t/m vrijdag 25 augustus 2016 in en rondom Havelte. De kinderen worden elke ochtend
vanaf 9.00 uur verwacht en kunnen ’s middags rond 16.30 uur weer naar huis, zodat ze op tijd
thuis zijn voor het eten. Als het vervoer naar Havelte een probleem is, dan kan dit aangegeven
worden bij de aanmelding.
Aanmelden
Om de nodige gegevens van alle kinderen te verzamelen, is er een aanmeldingsformulier
opgesteld. Deze is te verkrijgen via onderstaand e-mailadres. Voor Hoogeveen zijn er maximaal 30
plekken. Kinderen die later worden aangemeld, komen op een wachtlijst.
Met vriendelijke groet,
Frank Schuurman
Sportfunctionaris | Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen
f.schuurman@dewoldenhoogeveen.nl
www.dewoldensport.nl | www.sportiefhoogeveen.nl
Aanwezigheid: maandag, dinsdag, woensdag

Gezonde school
Dit jaar hebben wij grote vorderingen gemaakt met de Gezonde
schoolontwikkeling. Het vignet voor sport en bewegen hebben wij behaald
en de werkgroep is nog steeds bezig het plein, inclusief bosrand, op te
knappen en een mooi sportief programma voor de kinderen op te stellen in
het nieuwe cursusjaar. Dat jaarprogramma ontvangt u binnenkort van de
werkgroep.
Ook de werkgroep “gezonde voeding” is bezig het beleid verder vorm te
geven en te kijken waar de winstmogelijkheden liggen . Ook zij gaan daar
het komend cursusjaar mee door. U hoort daar t.z.t. meer over. Blijft de
vraag wie met ons mee wil doen. Wij zoeken nog ouders voor de werkgroep
sport en bewegen en ook voor de werkgroep “gezonde voeding”. Het is
beslist niet de bedoeling dat wij regelmatig vergaderen. Ook is het niet de
bedoeling dat we u met erg veel werk opzadelen. Meedenken en af en toe
een paar extra handen zijn de belangrijkste argumenten voor deelname.. Graag horen wij van u. Laat het
weten aan de groepsleerkracht of de directie. Van harte welkom.

Data:


Maandag 3 juli – laatste les peutergymnastiek voor dit jaar



Dinsdag 4 juli – derde contactavond



Woensdag 5 juli – kennismaking VO voor groep 8



Donderdag 6 juli – ALV van de VCPOZD in Berghuizen



Vrijdag 7 juli – afscheid meester van Faassen



Donderdag 13 juli – tweede schoonmaakavond



Vrijdag 14 juli – tweed rapport mee naar huis



Woensdag 19 juli – afscheid groep 8, ’s avonds de musical



Vrijdag 21 juli – laatste schooldag van het cursusjaar; 12.15 uur.



Maandag 25 juli t/m vrijdag 1 september - zomervakantie

