Nieuwsbrief juni 2018
Beste ouders,
Alweer de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Volgende maand komt de schoolkrant nog uit en
dat is het laatste van dit jaar. We hebben nog veel te doen voor de komende periode, zoals elk jaar
wordt de druk naar het eind van het schooljaar groter. Gelukkig zijn er heel veel activiteiten waar
we met elkaar van kunnen genieten. Zo is er natuurlijk de eindmusical en afscheidsavond van
groep 8. Maar ook het pleinfeest op 6 juli a.s. is een happening om naar toe te leven.
Formatie
Natuurlijk begint het weer te kriebelen bij de kinderen welke juf/meester ze volgend jaar krijgen. En
ook als ouder ben je nieuwsgierig wie je zoon/dochter krijgt. In de bijlage bij deze nieuwsbrief treft
u de formatie aan met een begeleidend schrijven. We zijn blij hoe we met elkaar de formatie rond
hebben kunnen krijgen. En zijn ook erg tevreden over de uitwerking.
Op dinsdagochtend 3 juli en woensdagochtend 4 juli wil ik weer een koffiemoment plannen. Dan
kunnen jullie ook komen met vragen of opmerkingen over de formatie.
Agenda
Maandag 2 juli
Dinsdag 3 juli
Woensdag 4 juli
Vrijdag 6 juli
Dinsdag 10 juli
Donderdag 12 juli
Vrijdag 13 juli
Woensdag 18 juli
Vrijdag 20 juli

Schoolcommissie/MR vergadering
Koffiemoment directie 8:45
Koffiemoment directie 8:45
Pleinfeest
Directieberaad (Bert afwezig)
Schoonmaakavond
Rapporten mee
Afscheidsavond groep 8
Laatste schooldag kinderen om 12:15 vrij!

Informatie schooljaar 2018/2019
We zijn al weer druk aan het plannen geslagen voor volgend jaar. Voor de zomervakantie zullen
alle activiteiten en jaarplanning in de schoolapp staan. Deze zal ook leidend zijn voor komend
schooljaar.
De kalender die afgelopen jaar is uitgegeven, zal in een kleinere versie na de zomervakantie
gedrukt worden. Zodat het overzicht van het jaar ook ergens in huis kan hangen.
De schoolgids wordt in de eerste weken van het schooljaar aangepast digitaal verspreid en op de
website geplaatst.

Koffiemoment
A,s. Dinsdag en woensdag, is er een koffiemoment gepland. Mochten er algemene vragen zijn
over de formatie dan horen we dat graag. Tegelijkertijd is het ook een kans om met elkaar even
terug te kijken naar afgelopen jaar en de blik naar de toekomst te richten.
Inbreng van uit jou als ouder is hierin heel belangrijk voor ons als school.
Sport en spelmiddag
I.v.m. de hoeveelheid (sport)activiteiten laten we de sport en spelmiddag, zoals vermeld op de
kalender, vervallen.

UITNODIGING
Pleinfeest ‘De Akker Sportief’
16.30 – 19.30 uur
Dag ouders en belangstellenden,
Op vrijdag 6 juli is het zover! Dan is het weer tijd voor ons jaarlijks pleinfeest dat dit keer in het
teken staat van sportief bezig zijn. Vandaar het thema ’De Akker Sportief’.
Het belooft weer een gezellig en vooral leuk feest te worden voor iedereen met als hoogtepunten de
onthulling van het nieuwe logo van De Akker en de sponsorloop!

16.30 uur:
17.00 uur:
17.30 uur:

opening pleinfeest
onthulling logo
start sponsorloop

Na de onthulling van ons nieuwe logo start de sponsorloop van de kinderen. De opbrengst van de
sponsorloop wordt besteed aan sporttenues met natuurlijk het nieuwe logo erop.
Tijdens het feest zijn er veel activiteiten te doen en te bekijken:
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Twee grote springkussens
Springen op de Bellicon
Sportfysio clinic
Mountainbike clinic
Hockey clinic
Kaboutervoetbal
‘De Akker got talent’
Grote bellen blazen
Slijm maken
Schminken
Lotenverkoop
Pannenkoekenkraam

Tip: U hoeft vandaag
niet te koken...

O ja… Neem uw
portemonnee mee…
De opbrengst is voor
De Akker!

➢
➢
➢
➢

Hamburgertent
Kniepertjeskraam
Koffie, thee, limonade, …
…….

We hebben een verloting met een prachtige hoofdprijs. Daarnaast zijn wij op zoek naar andere leuke
prijzen. Wie heeft er spullen (z.g.a.n.) die wij als prijs kunnen gebruiken voor de lotenverkoop? U
mag natuurlijk ook iets lekkers bakken ☺ U kunt de prijzen inleveren in één van de manden in
de orthotheek (ruimte tegenover de klas van juf ten Caat). De prijzen hoeven niet ingepakt te
worden.
Wij zien u graag op 6 juli!
Een sportieve groet,
Team De Akker

Kamp groep 8
Bij het schrijven van deze nieuwsbrief zit groep 8 met prachtig weer op kamp! Wat fantastisch dat
we de mogelijkheid hebben om ook dit jaar, ondanks de kleine groep, weer naar Ameland kunnen.
En wat geweldig dat ze super goed weer hierbij mogen hebben.
School APP
Het is zover! We gaan vanaf vrijdag 6 juli de School APP gebruiken! Op het pleinfeest zullen we
instructies geven voor het downloaden van de app.
Ook zal de komende tijd de website in een nieuw jasje gestoken worden.
Foto gebruik
Bedankt voor het invullen van de toestemmingsformulieren voor het gebruik van foto’s. Van de
meeste ouders heb ik hem terug. Volgend jaar zullen wij weer inventariseren. Mochten er in tussen
tijd wijzigen zijn, dan kun je dit aangeven via Bert Willering.
Teken in en rondom de school
Er zijn kinderen die last hebben (gehad) van teken. Het is raadzaam om dit dagelijks te
controleren aangezien de kinderen met regelmaat in het bosspelen.
Extra informatie kun je op de volgende site vinden: https://www.ggddrenthe.nl/publiek/mijngezondheid/een-beet-van-een-teek/

Kind op Maandag
De komende maand komen de volgende thema’s en verhalen aan de orde:
Week 27 ■ 02/07 - 06/07
Thema: Zing het maar
Psalm 84, 121, 148
Wat je niet kunt zeggen, kun je wel zingen. Net als vorige week maken de kinderen deze week
kennis met enkele psalmen. Over hoe je je thuis kunt voelen bij God, en hoe hij met je meegaat
onderweg. We eindigen met een loflied: Iedereen mag meezingen!
Week 28 ■ 09/07 - 13/07
Thema: De barmhartige Samaritaan
Lucas 10:25-37
Deze week staat helemaal in het teken van de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Dit
verhaal wordt in groep 5-8 drie keer verteld: Eerst in de bijbelse context, daarna in een
hedendaagse setting en tenslotte als een verhaal over de kinderen zelf. Zo komt het verhaal
steeds dichterbij.
Week 29 ■ 16/07 - 20/07
Thema: De verloren zoon
Lucas 15: 11-32
Deze week staat helemaal in het teken van de gelijkenis van de verloren zoon. Dit verhaal wordt in
groep 5- 8 drie keer verteld: eerst het verhaal van de verloren zoon, dan het verhaal van de
bezorgde vader en tenslotte het verhaal van de balende broer. Zo bekijken de kinderen het verhaal
vanuit verschillende perspectieven.

OP ZOEK NAAR NIEUWE BIEBOUDERS…
Wij zijn op zoek naar nieuwe ouders die helpen met de schoolbibliotheek. Als u daar
interesse voor heeft kunt u dit formulier invullen en afgeven bij de leerkracht van uw kind.
Wij nemen dan contact met u op. U kunt ons ook zelf bellen of mailen.
Hoeveel tijd kost me dat?
• Dat hangt ervan af hoeveel tijd u kunt besteden. Wij zijn al blij als u een dagdeel
beschikbaar bent per maand (maandagochtend van 8:45-10:00u of donderdagochtend van
8:45-10:00u)
• U kunt aangeven welke dag/week u het beste uitkomt.
Welke
•
•
•
•

taken doet een biebouder in de schoolbibliotheek?
De biebpc opstarten. Boeken innemen en uitlenen met het bibliotheeksysteem.
De kinderen helpen met boeken zoeken. Boeken opruimen.
De bibliotheek netjes houden.
Meedenken om de bibliotheek zo goed mogelijk te laten functioneren.

Wat heeft u er zelf aan?
U ziet veel moderne kinderboeken en komt erachter welk boeken geschikt zijn voor kinderen van
verschillende leeftijden. U ziet hoeveel plezier kinderen aan boeken kunnen beleven.
U leert uw eigen school beter kennen.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

FORMULIER INTERESSE BIEBOUDER

Doet u mee? Of wilt u meer informatie?
Naam:
Tel.:
Mailadres:
Mijn zoon/dochter zit in groep …
U kunt naar onderstaande bibliotheekouder mailen of bellen of dit briefje ingevuld afgeven bij
uw leerkracht.
* Contactouders schoolbibliotheek De Akker:
Naam contactouder: Ciska Snel
tel. 06 37 22 77 21 mailadres: ciskasnel@gmail.com

