Bedankt
Wat een prachtig afscheid van De Akker is het geworden. Vanaf het eerste moment in Fluitenberg, waar de
optocht van kinderen met versierde fietsen en enthousiaste begeleiders het startsignaal gaven voor de
fietstocht naar school tot in de late uurtjes met oud collega’s; een prachtige dag om op terug te kijken.
Wat een verrassingen kwamen er voorbij; een feestelijke intocht, inclusief een ereboog, spetterende
optredens in het circus, heerlijk eten en drinken, mooie cadeaus, tekeningen en heel veel ontmoetingen met
goede wensen.
De sfeer was vanaf het begin, mede dankzij de tot in de puntjes verzorgde organisatie, de vrolijke kinderen
en uiteraard het mooie weer, uitstekend. Deze nieuwsbrief is eigenlijk te kort om alles wat voorbij kwam
weer te geven. Wat blijft is het gevoel dat we er samen een mooie dag van gemaakt hebben, waar we trots
op en dankbaar voor kunnen zijn. Nogmaals, mede namens mijn vrouw en kinderen, hartelijk dank voor alle
hulp, goede wensen en het vertrouwen dat ik, al die jaren, kreeg om mijn werk met de kinderen op De Akker
te mogen en kunnen doen. Ik wens iedereen Gods zegen en voor straks een fijne zomervakantie en een
goede, gezonde start o.l.v. meester Willering en de collega’s. Tot ziens in het dorp of wie weet op het
schoolplein.

Ontmoeting

Meester van Faassen

Meester Willering, onze nieuwe directeur, wil u
graag, nog voor de zomervakantie, de gelegenheid
geven om hem te ontmoeten en kennis te maken.
Hij is woensdag 19 juli, in de laatste schoolweek
voor de zomervakantie, van 08.30 uur tot 09.30
uur op De Akker aanwezig. Onder het genot van
een kopje koffie en / of thee wil hij zich graag
aan u voorstellen en kennis met u maken. Van
harte welkom.
Afscheid juf Arends
Zoals bekend zal ook juf Arends De Akker verlaten en haar werkzaamheden in het onderwijs voortzetten op
De Akker in Meppel. Wij willen juf Arends niet zomaar laten vertrekken en zullen dan ook, samen met de
kinderen, aandacht besteden aan haar vertrek op de laatste schooldag van dit cursusjaar. Ook onze WPO
student, juf Krabbe, is dan voor het laatst in ons midden. Zij en juf Arends hebben dit cursusjaar samen
groep 5 begeleid. Vanaf 11.45 uur bent u welkom in het speellokaal van De Akker om juf Arends en juf
Krabbe een hand te geven. Wij zorgen dan voor koffie / thee of iets anders te drinken. Na dit afscheid mag
u uw kind(eren) meenemen naar huis en een begin maken met de zomervakantie. Uiteraard houden wij
toezicht tot 12.15 uur, als u niet in de gelegenheid bent om gebruik te maken van deze uitnodiging. Om 12.15
uur begint de zomervakantie voor alle kinderen.

Groepsindeling 2017/2018
Hierbij in schema hoe de groepindeling er volgend jaar uit zal zien:
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Juf Otten zal haar taken in groep 1/2, 3 en 6 invullen tot 1 november, daarna worden ze
overgenomen door de andere leerkracht die genoemd staat. Wie vanaf november, direct
na de herfstvakantie, in groep 1/2 A op donderdag en vrijdagochtend les gaat geven is
nog niet bekend.
De eerste helft van het schooljaar zal aan groep 6 een LIO-stagiaire worden toegevoegd.
Haar naam is Laura van Noord en zij zal tot eind januari aanwezig zijn en zoveel mogelijk,
o.l.v. juf van Pagée, zelfstandig lesgeven.
Komend schooljaar hebben we een stagiaire onderwijsassistent, Sabina ter Haar. Zij zal
het hele schooljaar twee of drie dagen per week aanwezig zijn.
De invulling van de vacature voor groep 4 / 5 is nog niet afgerond.
De verdeling van de groepen 1 en 2 wordt deze week bekend gemaakt. Heeft u hierover
vragen dan kunt u contact leggen met juf Pierik.

Jaarkalender
De jaarkalender met het overzicht van activiteiten, data en
andere belangrijke informatie ontvangt u na de zomervakantie. De
kalender plaatsen wij ook z.s.m. op de website. Daar zullen wij ook
de nieuwe schoolgids plaatsen, zodra alle informatie is verwerkt.
Schoolkrant
De laatste schoolkrant van dit cursusjaar verschijnt nog deze
week.
Afscheid groep 8; herhaling
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.
Schoonmaakavond; herhaling
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………!
Laatste schooldag; herhaling
De laatste schooldag van dit cursusjaar is op vrijdag 21 juli. De kinderen zijn om 12.15 uur vrij
van school.

Weetjes van de maand

JOGG weetjes
Sinds 2014 is de gemeente Hoogeveen een JOGG gemeente. JOGG is een landelijke beweging en
staat voor Jongeren Op Gezond Gewicht. Met elkaar werken we aan een gezonde jeugd in een
gezonde omgeving. Iedere maand schrijft JOGG Hoogeveen vijf weetjes voor de nieuwsbrief.
Veel leesplezier!
Water drinken
Water reguleert de temperatuur van het menselijk lichaam. Wanneer je koorts hebt, is het goed om
veel water te drinken.
Groente eten
Wist je dat je groente kunt opdelen in wel 9 verschillende soorten? Namelijk: koolsoorten,
kiemgroenten, paddenstoelen, peulvruchten, vruchtgroenten, bladgroenten, knolgewassen, uien en
stengelgewassen!

Ontbijt
Wist je dat kinderen die goed en gezond ontbijten beter op school presteren dan kinderen die dit
niet doen? Een gezond ontbijt dat bijvoorbeeld bestaat uit fruit, zuivel, brood en ontbijtgranen heeft
een positief effect op de schoolprestaties.
Gratis bewegen
Samen bewegen is veel leuker. Ga bijvoorbeeld lopend naar de markt en zoek gezonde producten uit
die je nog niet kent.
Fietsstimulering
Wist je dat mensen die iedere dag 20 tot 30 minuten lekker fietsen ook sneller in slaap vallen? De tijd
die nodig is om in slaap te vallen wordt gehalveerd en daarnaast slaap je dan ook een uur langer!
Meer informatie over gezonde voeding en bewegen kunt u vinden op www.voedingscentrum.nl.
Pesser Run
In de bijlage een uitnodiging om deel te nemen aan de Pesser Run. Deze wordt gehouden op

vrijdagavond 8 september 2017.

Data:



Donderdag 13 juli – tweede schoonmaakavond



Vrijdag 14 juli – tweed rapport mee naar huis



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



Woensdag 19 juli – ontmoeting nieuwe directeur, meester Willering.



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



Vrijdag 21 juli – afscheid juf Arends en juf Krabbe



Maandag 25 juli t/m vrijdag 1 september – zomervakantie



Vrijdagavond 8 september – Pesser Run

