Bijbelse verhalen

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

Weekthema: Jezus is machtig
Verhalen: Joh. 9 “De blindgeborene”, Joh 10 “Is Hij het” en Joh 11 “Lazarus”.
Lied: Martha, Martha – Elly en Rikkert

Week 11; maandag 13 maart t/m vrijdag 17 maart

Weekthema: Alle ogen zijn gericht op …!
Verhalen: Joh. 11 “Arrestatiebevel”, Matt. 12 e.v. “Het lijden
voorzegd” en Joh 12 “Intocht en de graankorrel”.
Lied: 477 – Geest van hierboven

Week 12; maandag 20 maart t/m vrijdag 24 maart

Weekthema: In gesprek met …!
Verhalen: Lucas 22 “Het laatste avondmaal”, Joh. 15 “Uitgekozen
door Jezus” en Matt 26 “Op de Olijfberg”.
Lied: Paasliturgie

Week 13; maandag 27 maart t/m vrijdag 31 maart

Weekthema: Licht en donker
Verhalen: Joh 18 “Gevangen en verloochend”, Joh 18/19 “Zie de mens” en Joh 19 “De kruisiging”.
Lied: Paasliturgie
Nieuwe leerlingen

Zaterdag 4 maart wordt Jaimen Boer, De Tipakkers 9 in Pesse 4 jaar. Zaterdag 1 april wordt ook
Dani Bredewold, Stuifzandseweg 12 in Hoogeveen 4 jaar. Beide kinderen heten wij van harte
welkom op school en wij wensen hen, samen met hun ouders, een fijne schooltijd toe.

Studiedag groep 1, 2 en 3
Vrijdag 10 maart is er een afstemmingsoverleg voor groep 1 t/m 3. De collega’s gaan dan in
gesprek over doorlopende leerlijnen en andere organisatorische punten. De kinderen van deze
groepen zijn deze dag vrij van school.
Schoolcommissie / MR
De volgende schoolcommissie / MR vergadering is op maandag 13 maart

De Akker is gezond
De Akker heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laat De
Akker zien dat de school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door
deskundigen. De Akker is trots op dit behaalde resultaat!
Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder
schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgt De Akker voor actieve en gezonde leerlingen,
een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en
sociale ontwikkeling van haar leerlingen. Bovendien heeft de school speciale aandacht voor het
themacertificaat “sport en bewegen”. Hiervoor worden de activiteiten, vastgesteld door een
werkgroep, ingezet en uitgewerkt in een jaarprogramma. Het team is trots om een Gezonde
School te zijn. Vanaf nu hangt op de gevel van de school het logo Gezonde School. Zo kan
iedereen op het schoolplein zien dat onze school een gezonde school is!
Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten
over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.
Gezonde voeding
De kinderen van groep 5 t/m 8 krijgen op donderdag 23 maart het “voedingsspel” aangeboden.
Dit spel, verzorgd door de GGD, is een vervolg op de gezondheidslessen over voeding en gezonde
traktaties die de kinderen in oktober hebben gehad.
MR- informatieavond
De medezeggenschapsraad organiseert, samen met het team,
op donderdag 16 maart, een informatieavond over de
Kanjertraining. Zoals u weet gaat dat over de sociaalemotionele ontwikkeling van kinderen. U heeft inmiddels een
uitnodiging ontvangen. In de bijlage nogmaals de digitale
uitnodiging. Wij stellen uw aanwezigheid bijzonder op prijs.
Culturele voorstelling
Voor groep 5 t/m 8 staat er, op donderdag 16 maart, een voorstelling op het programma in de
Tamboer in Hoogeveen. Daar wordt de musical De Wiz opgevoerd. De musical is in een workshop
deze week op school al voorbereid met dans en muziek. Over vertrek en rijden hoort u meer via
de groepsleerkracht.
Meer cultuur
Groep 6 / 7 bezoekt de bibliotheek in Hoogeveen, op vrijdag 10 maart, voor een ontmoeting met
kinderboekenschrijver Gerard van Gemert.

Typen
De kinderen die hebben deelgenomen aan het typen krijgen, als ze geslaagd zijn, donderdag 23
maart hun diploma uitgereikt. Ina heeft weer haar uiterste best gedaan om alle kinderen de
eindstreep te laten halen. We laten ons verrassen.

Peutergymnastiek
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 maart
vanaf 11.00 uur weer 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. Hartelijk welkom.
Schoolvoetbal
De maand april is weer de maand van het schoolvoetbaltoernooi; woensdag 12 april voor de
jongens en woensdag 19 meisjes april voor de meisjes. De wedstrijden zijn voor de kinderen van
groep 6 t/m 8. Volgende week zullen wij vragen hoe groot de belangstelling is en kunnen de
kinderen zich opgeven voor deelname.
Contactmoment
De nieuwe dagen voor overleg zijn vastgesteld op maandag 13 maart en dinsdag 14 maart.
De kinderen hebben inmiddels een uitnodiging mee gekregen naar huis. Iets misgegaan? Laat het
ons weten.
Grote rekendag

Woensdag 22 maart organiseren wij voor de kinderen een grote rekendag. Dit houdt in dat er op
allerlei manieren wordt gerekend in het lokaal, buiten het lokaal en op het plein. Het doen staat
hierbij centraal. Door de (motorische) opgaven te ervaren en te beleven, worden er meerder
zintuigen geprikkeld en zal de lesstof op een leuke manier beter beklijven. Wij zijn benieuwd ….

Paasbrodenactie
Ook dit jaar willen wij met de kinderen weer een paasbrodenactie organiseren. De opbrengst
besteden wij voor de helft aan een goed doel en de andere helft gebruiken wij om ons speelplein
netjes en veilig te houden. In de week van 20 maart krijgen de kinderen de bestelformulieren
mee naar huis. In week 13, tot vrijdag 31 maart, willen wij de bestellingen graag terug. Dinsdag 11
april worden de broden uitgeleverd. Doet u ook dit jaar weer mee? Over het goede doel hoort u
later meer.
Ledengeld VCPOZD
De nota voor het betalen van het lidmaatschapsgeld voor de VCPOZD 2017 wordt volgende week
verstuurd.

Betaling schoolfonds / ouderbijdrage
De meeste ouders hebben inmiddels de bijdrage voor het schoolfonds en de bijdrage voor de
schoolreisjes betaald. De ouders die dit nog niet hebben gedaan vragen wij om dit een dezer
dagen in orde te maken. Dat voorkomt voor de penningmeester veel gevraag en gebel.
Nieuws van buiten
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.
Water drinken
Een mens kan ongeveer een maand zonder voedsel leven, maar hooguit een week zonder water.
Als een mens niet genoeg water opneemt, droogt hij uit.
Groente eten
Groente eten, dat mag de hele dag! Een dag biedt, naast het avondeten, voldoende eetmomenten
waarop kinderen van alle leeftijden groente kunnen eten. Denk aan de schoolpauzes, de lunch, de
snackmomenten, bij thuiskomst uit school of na het sporten. Zet je tanden in groente dus!
Ontbijt
Niet elk kind is dol op ontbijten. Als je kind ’s ochtends niet zoveel trek heeft in een boterham
kun je proberen of iets anders er wel ingaat, zoals pap of yoghurt met muesli. Eventueel
verschuif je een deel van het ontbijt naar het eerste eetmoment tussendoor.
Gratis bewegen
Bij het traplopen gebruik je 50 procent van de maximale kracht in je knieën en liefst 85 procent
van de power die je met je enkels bij een uiterste inspanning kunt ontwikkelen.
Fietsstimulering
Wist u dat er in Nederland tussen 08:00-09:00 uur en 14:00-16:00 uur het meest gefietst
wordt? En dat jongens en meisjes in Nederland tussen de 12 en 16 jaar het meest op de fiets
zitten?
Meer informatie over gezonde voeding en bewegen kunt u vinden op www.voedingscentrum.nl

IVN
In de bijlage een nieuwsbrief van IVN “Winter 2017”.
Fietstocht
Voor de sporters onder ons; “Op fietse”, een tocht voor scholieren tijdens de ronde van Drenthe.
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Maandag 6 maart – PEUTERGYMNASTIEK om 11.00 uur
Vrijdag 10 maart - Bezoek bibliotheek voor groep 6/7 voor schrijver Gerard van Gemert
Vrijdag 10 maart - Studiedag groep 1 t/m 3; deze groepen zijn vrij van school.
Maandag 13 maart - Schoolcommissie / MR vergadering
Maandag 13 maart – contactmiddag / - avond
Dinsdag 14 maart – contactmiddag / - avond
Donderdag 16 maart - Bezoek theater de Tamboer voor groep 5 t/m 8; De Wiz
Donderdag 16 maart – Informatieavond over de Kanjertraining
Vrijdag 17 maart – techniekmiddag Hoogeveen
Maandag 20 maart – start paasbrodenactie
Woensdag 22 maart – Grote rekendag De Akker
Donderdag 23 maart – lessen gezonde voeding door GGD; groep 5 t/m 8
Donderdag 23 maart – uitreiking typediploma’s
Donderdag 30 maart – voorlezen in het DRENTS; vrijwilligers Huis van de Toal.
Vrijdag 31 maart – laatste dag inleveren bestelformulieren paasbrodenactie
Maandag 3 april – peutergymnastiek in het speellokaal om 11.00 uur; vrije inloop
Dinsdag 4 april - leerlingenraad

