Bijbelse verhalen

Week 23; maandag 5 juni t/m vrijdag 9 juni
Verhalen: Pinksteren
Lied: 304; “God is getrouw..”

Week 24; maandag 12 juni t/m vrijdag 16 juni

Weekthema: Ho! Stop!
Verhalen: Handelingen 9; Een totale verandering, Handelingen 14; Op reis, Handelingen 16; Oponthoud!
Lied: ”Ik stel mijn vertrouwen …”

Week 25; maandag 26juni t/m vrijdag 30 juni

Weekthema: Respect hebben voor …!
Verhalen: Handelingen 16; Opgesloten, Handelingen 19; Wie wint deze strijd? En Handelingen 20/21;
Gewaarschuwd en toch!
Lied: “God kent jou…”
Nieuwe leerlingen
Wij mochten de afgelopen weken weer een paar nieuwe leerlingen begroeten;

Lieve Otter, Schuinedijk 7 in Fluitenberg wordt 4 juni 4 jaar.

Renate ter Veld, Anholt 5 in Ruinen, komt uit Amerika en begint in groep 2.

Xander Kreeft, Wilhelminastraat 57 in Hoogeveen komt van Villa Kakelbont en begint in groep 4.
Wij wensen alle kinderen, samen met hun ouders, een fijne schooltijd in ons midden.
Vakantierooster 2017-2018

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.

Eindtoets groep 8
De eindtoets voor groep 8 is afgerond en de uitslagen zijn
binnen. Het schooladvies was al aan de kinderen bekend
gemaakt. De eindtoets is dan ook de afronding van het
basisschooltraject. Voor de school een mooi ijkpunt om te
zien hoe ver de kinderen met de leervorderingen zijn
gekomen. Met trots kunnen wij melden dat de kinderen het
goed hebben gedaan en zij ruim boven het landelijk
gemiddelde hebben gescoord. De scores komen goed overeen
met het schooladvies. Een enkeling heeft ons positief
verrast. Daar zijn wij alleen maar blij mee. Nu op naar het
Voortgezet Onderwijs……, de basis is gelegd!

Formatie 2017-2018
Om maar met de deur in huis te vallen; de formatie is nog niet rond. Er zitten nog te veel losse eindjes aan
om nu al bekend te maken hoe de groepsindeling en de personele bezetting er uit zal gaan zien in het nieuwe
cursusjaar. Wel kunnen we u al melden dat naast meester van Faassen ook juf Otten per 1 november 2017
afscheid van De Akker zal nemen i.v.m. met pensionering. Naast meester Willering zal er dus nog een nieuwe
collega worden benoemd voor een paar dagen per week. Zodra het geheel passend is gemaakt komen wij er in
een aparte nieuwsbrief op terug. Dat zal zeker deze maand gebeuren.
Voetbaldoelen
Op het voetbalveld en op het basketbalveld hebben wij in totaal 6 nieuwe doeltjes geplaatst. Er wordt al
volop gebruik van gemaakt door de kinderen, die nu in kleine partijtjes tegen elkaar kunnen spelen. Een
andere aanpassing is de herstelde locomotief. Meneer Prins heeft er veel uren aan besteed maar het
resultaat mag er zijn. De locomotief kan weer een aantal jaren mee. Meneer Prins kan trots zijn op het
behaalde resultaat. Het volgende project staat al weer te wachten; het herstellen en opknappen van het
klim- en klauterhuis van de kleuters.
Rekenmachientje / agenda
Voor het nieuwe cursusjaar willen wij graag dat alle kinderen van groep 7 en
8 een eigen agenda aanschaffen. Vanaf groep 7 gebruiken de kinderen ook
hun eigen rekenmachientje. Dat hoeft echt geen duur apparaat te zijn, als de
eenvoudige bewerkingen er maar mee gemaakt kunnen worden. Mogen wij er
van uit gaan dat dit bij het begin van het cursusjaar in orde is?
Mobiele telefoon
De mobiele telefoon is niet meer weg te denken in onze digitale wereld. Ook
de kinderen op de basisschool zijn veelal in het bezit van een mobiele
telefoon. Wij vinden dat prima zolang er op een correcte manier mee wordt
omgegaan. Wij gaan er vanuit dat de kinderen hun mobiele telefoon uitdoen op schoolplein en deze bij
aanvang van de lessen in een daarvoor beschikbaar mandje in de klas leggen. Het zelf beheren van het
mobieltje is ook goed, zolang deze maar buiten werking wordt gesteld. Na schooltijd is het gebruik weer
vrij. Wij herhalen deze regels nogmaals omdat wij merken dat deze regels soms worden overtreden. Wij
hebben de kinderen hier ook op aangesproken en hun nogmaals op deze regels gewezen.
CITO weken
In week 24 en week 25 worden er weer een aantal Cito toetsen afgenomen in alle groepen. Deze toetsen
zijn verspreid over twee weken. Wij melden dit zodat u naar uw kind kunt reageren mocht het ter sprake
komen.
Schoolkamp groep 8
Het schoolkamp van groep 8 naar Ameland staat gepland van woensdag 21 juni t/m vrijdag 23 juni.
Nadere informatie volgt via de groepsleerkracht.

Schoolreis groep 3 t/m 7
Het schoolreisje van groep 3 en 4 gaat dit jaar naar Drouwenerzand. Het reisje van groep 5 t/m 7 gaat naar
Hellendoorn. Nadere informatie volgt via de groepsleerkrachten. Wij wensen alle kinderen, dinsdag 27 juni,

veel plezier.

Derde contactavond
Aan het eind van het cursusjaar houden wij, dinsdag 4 juli, een “derde contactavond”. Tijdens deze avond is
er gelegenheid om, zo vlak voor de zomervakantie, nog even de puntjes op de i te zetten met sommige
ouders en / of kinderen. Niet alle ouders worden uitgenodigd. Het initiatief kan uit gaan van de
groepsleerkracht, maar ook u als ouder mag het initiatief nemen om een gesprek aan te vragen voor deze
avond. Laat gerust van u horen zodat wij een planning kunnen maken.
Wandelen
HAC ‘63 organiseert ook dit jaar weer een Avond4Daagse in Hoogeveen op 13, 14, 15 en 16 juni. U kunt
kiezen uit een route van 4 keer 5 km of 4 keer 10 kilometer. De start is iedere avond vanaf de atletiekbaan,
Sportveldenweg 3 in Hoogeveen. De kosten zijn €4,- voor vier avonden en € 3,00 voor 1 avond. Voor
individuele lopers is voorinschrijving niet nodig. U kunt zich iedere avond aanmelden bij het start- /
finishbureau, op dinsdag vanaf 17.00 uur en op de andere dagen vanaf 17.30 uur.

Schoolreisje groep 1 en 2
Wat een prachtige dag hebben we donderdag 1 juni gehad
met de kinderen van groep 1 en 2! De hele dag hebben de
kinderen kunnen spelen bij De Flierefluiter in Raalte.
’s Morgens om 9 uur vertrok de bus met 43 blijde kinderen,
uitgezwaaid door de kinderen van school en hun ouders,
richting Raalte. Daar aangekomen konden de kinderen naar
hartenlust spelen; klimmen, klauteren, glijden, dieren aaien, schommelen, skelter rijden en
pony rijden. Er was van alles te doen!
Tussen de middag hebben we samen lekker patat gegeten en daarna konden de kinderen weer verder spelen.
Aan het eind van de middag was er nog een ijsje en daarna weer met de bus naar school. Alle ouders waren
heel verbaasd dat er een lege bus aankwam bij school, maar gelukkig waren toch alle kinderen mee terug
gekomen.

Peutergymnastiek
De laatste peutergymnastiekles is maandag 3 juli as. om 11.00 uur in het speellokaal. Hartelijk welkom en
neem gerust “nieuwkomers” mee.

Vakantielezen
Gelukkig zijn er veel kinderen die in de zomervakantie door
gaan met het lezen van boeken. Deze zomer komt de
Bibliotheek met weer een nieuwe editie van de VakantieBieb
met leuke e-books voor leerlingen van groep 3 t/m 8. De app
kan nu al gedownload worden. Vanaf 1 juni is er ook een
instructiefilmpje en een interactieve challenge beschikbaar.
Meer informatie vindt u op www.vakantiebieb.nl. Ook kunt u
mailen via info@vakantiebieb.nl
Komt u er niet uit, dan kunt u contact opnemen met de school.
Juf Otten, leescoördinator op school, praat u graag bij.
Zit met pit
De tweede nieuwsbrief van “zit met pit” vindt u in de bijlage bij de nieuwsbrief.

Data:


Maandag 5 juni t/m dinsdag 6 juni - Pinksteren



Maandag 12 juni – start Citoweken



Maandag 19 juni – derde les “zit met pit” in groep 5



Woensdag 21 juni t/m vrijdag 23 juni – Schoolkamp groep 8 op Ameland



Dinsdag 27 juni – schoolreis voor groep 3 t/m 7



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 Zuidwolde

