Bijbelverhalen
Week 43; maandag 24 oktober – vrijdag 28 oktober
Weekthema: Opnieuw beginnen
Verhalen: Exodus 32 en 33 “Het gouden kalf”, Exodus 33 en 34 “Mozes en God” en Exodus 35 “Het volk en
God”.
Lied: Tot zeven maal zeventig maal…Elly en Rikkert

Week 44; maandag 31 oktober – vrijdag 4 november
Weekthema: Ophouden met …!
Verhalen: Exodus 37 “Een prachtig ontwerp”, Leviticus 8 “De taak van priesters” en Numeri 11 “Opnieuw
geklaag”.
Lied: “Hij alleen…”

Week 45; maandag 7 november – vrijdag 11 november
Weekthema: Vertrouwen op God
Verhalen: Numeri 13 “Vertrouwen”, Numeri 20 “God is heilig” en Numeri 21 “Geloof gevraagd”.
Lied 51 “Lieve Heer, Gij zegt kom en ik kom…

Week 46; maandag 14 november – vrijdag 18 november
Weekthema: Wie is de sterkste?
Verhalen: Numeri 22 : “Bileam op weg”, Numeri 23 “Bileam en Balak” en
Numeri 27 “Mozes einde en Jozua’s opdracht”.
Lied 300: “Eens als de bazuinen klinken..”.

Week 47; maandag 21 november – vrijdag 25 november 17
Weekthema: Zoon van God
Verhalen: Lucas 1 “Aankondigingen”, Lucas 1 “De lofzang van Zacharias” en
Matteüs 1 “De droom van Jozef”
Lied: “Lied van het Licht..” uit Zitten en Opstaan deel 2 - 14

Nieuwe leerlingen
Wij verwelkomen Rose (groep 1), Peter (groep 3) en Jade (groep 5) Drost bij ons op school. Zij
komen uit Emmen en wonen sinds deze maand aan de H Reinders 12 in Pesse. Wij wensen Rose,
Peter en Jade een fijne tijd bij ons op school.

Luizencontrole
Mevrouw Bakker, mevrouw Slim en mevrouw Otten hebben de taak van “luizenmoeder” op zich
genomen. De eerstvolgende controle is op donderdag 3 november as.
Schoolgids
De schoolgids voor het cursusjaar 2016-2017 is klaar en staat op de website. Wilt u graag een
papieren versie, dan drukken wij die graag voor u af. Laat het even weten.

Telefoonlijst
De overblijfouders kijken regelmatig op het overblijfrooster in de hal van de school. Het komt
voor dat ze graag willen ruilen maar dit wordt lastig omdat het telefoonnummer van andere
ouders ontbreekt. Nu willen wij de telefoonnummers van de gezinnen er wel bij vermelden, alleen
niet zonder uw toestemming. Heeft u bezwaar tegen het vermelden van uw telefoonnummer bij
het overblijfrooster dan kunt u ons dit laten weten. Eind november zullen wij dan de telefoonlijst
toevoegen aan het rooster.
Informatieavond
Dat was een behoorlijke tegenvaller voor het team. Na een zorgvuldige voorbereiding van de
informatieavond in september, voor alle groepen, viel ons de belangstelling behoorlijk tegen. Zo,
dat is er uit!! Wij ervaren elk jaar zo veel veranderingen en aanpassingen in het onderwijs dat
wij gemakkelijk meerdere avonden kunnen vullen. Informatieavonden zullen dan ook niet vaak op
elkaar lijken. Bovendien stelt uw kind het enorm op prijs als u belangstelling voor zijn of haar
werk toont. Ook de overdracht van groep 8 naar het Voortgezet Onderwijs in Meppel en
Hoogeveen is elk jaar anders en moet zorgvuldig gebeuren. Een gemiste kans, vinden wij, omdat
wij veel met u hebben te delen.
Leerlingentelling
Op de teldatum van 1 oktober hebben wij 129 leerlingen geteld. Dat is 1 leerling meer dan het
jaar ervoor. Daar zijn wij uiteraard erg blij mee.
Schoolfonds
Volgende week ontvangt u de informatiebrief over het schoolfonds van De Akker. Zoals bekend
hoort daar een rekening bij voor de ouderbijdrage en het schoolreisgeld, voor alle kinderen die
op 1 oktober 2016 staan ingeschreven. Zou u zo vriendelijk willen zijn de bijdrage voor 1 januari

2017 over te maken naar de genoemde rekening. Kinderen die na 1 oktober de school voor het
eerst bezoeken, krijgen in mei 2017 alleen een rekening voor de schoolreis.
Schoolfruit
Het programma voor EU schoolfruit wordt ook dit jaar op De
Akker uitgevoerd. Het is elk jaar even afwachten of de school
wordt ingeloot. Dat is ook dit jaar goed gelukt. Vanaf maandag 7

november 2016 t/m 10 april 2017 krijgen de kinderen wekelijks 3
keer een stuk fruit aangeboden. De fruitdagen zijn dinsdag,
woensdag en donderdag. Vrijdag gebruiken wij om het over
gebleven fruit uit te delen aan de liefhebbers.

Jubileum

Vrijdag 4 november as. viert juf Otten haar 25 jarig jubileum in het onderwijs. Een heuglijk feit,
waar wij juf Otten van harte mee feliciteren en dat willen wij niet helemaal ongemerkt voorbij
laten gaan. Juf Otten kiest er voor om dit feestje intern met collega’s en kinderen te vieren. Dat
zullen wij dan ook zeker doen. Mocht u juf Otten volgende week ontmoeten, dan staat het u
uiteraard vrij om haar te feliciteren met dit jubileum.
Fietscontrole
De controleurs van VVN hebben vandaag, donderdag 27 oktober, de fietsen gecontroleerd van de
kinderen van groep 3 t/m 8. De algemene conclusie luidt dat de fietsen in een redelijke staat van
onderhoud verkeren. De uitslag is aan de kinderen mee gegeven op een controlekaart. De meeste
mankementen zitten in de fietsverlichting. Zeker in deze tijd van het jaar een onderdeel om nog
eens goed naar te kijken. Andere genoemde
onderdelen; geen goed werkende bel, slecht
werkende handremmen of ontbrekende
reflectoren, zeker bij de sportfietsen. Voor de
kinderen leerzaam om samen met de controleurs te
kijken waaraan een fiets, technisch gesproken,
moet voldoen. Aan de ouders vragen wij om er
samen met uw kind nog eens over te praten en
eventuele mankementen op te lossen. Veiligheid
boven alles zullen we maar zeggen.

Kerstviering
Voor onderstaand verzoek geldt zeker “regeren is vooruit zien”. Wij plaatsen het verzoek van de
voorbereidingscommissie, voor de kerstviering in De Wenning is Pesse, dan ook graag in onze
nieuwsbrief.

OPROEP
De kerstdienst van 24 december 2016 wordt verzorgd door de kerstcommissie en de band Online
uit Nieuweroord. Het belooft een mooie kerstviering te worden.
Voor het kerstverhaal zoeken wij kinderen uit Pesse, Fluitenberg en Stuifzand die het leuk
vinden om een stukje van het verhaal uit te beelden. Je hoeft geen tekst te onthouden.
Lijkt dit je leuk en zit je in groep 5 of hoger stuur dan een mail naar karinwielinga@home.nl

Gezonde voeding
Naast de werkgroep “sport en bewegen” is er ook een werkgroep bezig met gezonde voeding. Het
programma van EU schoolfruit is verbonden met de workshop “Gezonde voeding”. Deze workshop
wordt de kinderen aangeboden op woensdag 16 november voor de groepen 3 t/m 5 en op

donderdag 17 november voor groep 6 t/m 8.
Contactavonden
De eerste contactavonden van dit cursusjaar staan gepland op maandag 21 november en op

dinsdag 22 november. Graag bespreken wij op deze avond het werk en de ontwikkeling van uw
kind(eren) met u. Voor elk gesprek hebben wij 10 minuten ingeroosterd. Vraagt een overleg meer
tijd dan zullen wij een aparte afspraak met u maken. Binnenkort zullen wij het gespreksrooster
opstellen en aan uw kind meegeven. Mocht u op een van deze avonden niet kunnen, laat het ons
dan z.s.m. weten zodat wij hier bij het inroosteren rekening kunnen houden. U kunt dit aangeven
bij de groepsleerkracht of het melden door het beantwoorden van deze mail.
Inspectiebezoek

Donderdag 24 november zal de inspecteur voor het onderwijs De Akker bezoeken. Dit
onderzoek past in een 4 jarige cyclus waarbij klassenbezoeken, documentanalyse, gesprekken
met leerlingen, leerkrachten, ouders, IB-ers en directie op het programma staan. Al met al een
vol dagprogramma. Na afloop van deze dag is er allereerst een gesprek met het team waarbij de
eerste indrukken worden gedeeld. Na een paar weken volgt er een uitgebreid rapport waar de
bevindingen zijn beschreven. Ook deze bijeenkomst is voor het team en ook de boven schoolse
directie zal hierbij aanwezig zijn. Uiteindelijk moet deze spiegelfunctie leiden tot verdere
ontwikkeling van het onderwijs op De Akker. We wachten af en houden u op de hoogte. Hoewel
afwachten in deze context niet de juiste omschrijving is; werk aan de winkel!
Koffieochtenden
In de maand november willen wij weer beginnen met de koffieochtenden. Op de hieronder
vermelde dagen bent u van harte welkom om met de andere ouders van de groep en de
groepsleerkracht van gedachten te wisselen over het reilen en zeilen van de groep. Uiteraard is
het niet de bedoeling om individueel over de kinderen te spreken, maar te kijken naar wat er in
het algemeen leeft in de groep en hoe u en / of uw kind dit ervaart. De groepsleerkracht zal
deze ochtend leiden. De koffie en / of thee staat vanaf 08.45 uur voor u klaar. De koffieochtend
duurt tot 10.00 uur. Het betreft een vrije inloop waar u zich niet
voor aan hoeft te melden.


Dinsdagmorgen 1 november – groep 1



Donderdagochtend 3 november – groep 2



Donderdagochtend 10 november – groep 3 / 4



Dinsdagochtend 15 november – groep 5



Donderdagochtend 17 november – groep 6 / 7



Dinsdagochtend 29 november – groep 8

Sport
De werkgroep “sport en bewegen” is nog op zoek naar een paar enthousiaste ouders die mee
willen helpen om het mogelijk te maken dat alle groepen van 1 t/m 8, binnen een vastgesteld
jaarprogramma, mee kunnen doen aan een aantal sportactiviteiten. De werkgroep heeft het
jaarprogramma voor een groot deel klaar. Wat er nu nog ontbreekt zijn een paar helpende
handen. Wie neemt de sportieve uitdaging aan? Juf Bijker en / of meester van Faassen praten u
graag even bij.
Scala
In het kader van Kunst en Cultuur is er dit jaar aandacht voor dansontwikkeling in de onderbouw,
beeldende vorming in de middenbouw en digitale media in de bovenbouw. Al met al weer een mooi
programma voor de kinderen. De lessen zullen de komende maand van start gaan en worden
verzorgd door docenten van Scala.
Sport van buiten
Op zaterdag 29 oktober 2016 wordt er weer een Wintertijd Challenge in Hoogeveen
georganiseerd ten behoeve van “Spieren voor spieren”. De Wintertijd Challenge is een jaarlijks
fondsenwervend evenement waarbij we met zoveel mogelijk mensen een uur lang sporten om geld
in te zamelen voor kinderen met een spierziekte.
In de aanloop naar dit uurtje sporten worden er ook allerlei andere activiteiten georganiseerd,
waaronder:






Boarding Straat Voetbal;
Spinning Marathon;
Fitness voor alle leeftijden: “Let’s Dance Now!”;
Optreden bands en DJ’s;
Live uitzending van Radio Hoogeveen.

Locatie: op het plein voor Punt H (Hoofdstraat 17a) in Hoogeveen.
Tijd: 10:00 uur tot 17:30 uur.
SPORT MEE, LAAT JE SPONSOREN EN SCHRIJF JE NU IN
of
SPONSOR IEMAND ANDERS, ZOVEEL JE KUNT !
Zie ook de flyer in de bijlage.

Studiedag Kanjertraining
Woensdag 2 november zijn de kinderen vrij van school. Het
team houdt zich deze dag bezig met de laatste studiedag over
de Kanjertraining. Na afloop zijn wij een officiële Kanjerschool
omdat wij aan alle gestelde criteria hebben voldaan; een
opleiding van 5 dagen voor alle teamleden, verdeeld over 4
leerjaren, het uitvoeren van het werkplan en een regelmatige
evaluatie van de vorderingen en ontwikkelingen. Wij hopen zo de
sociaal- emotionele ontwikkeling van de kinderen op een goede manier te begeleiden.

Verkeer 1
De tweede gordelcontrole van dit cursusjaar heeft een prachtige 100% score opgeleverd. De
controleurs telden de eerste keer 37 volwassenen en 64 kinderen keurig in de gordel. De tweede
controle leverde eveneens een mooi resultaat op van 43 volwassenen en 68 kinderen keurig in de
gordel. Opnieuw een 100% score. Volgens de controleurs gebeurt dit niet vaak. Een compliment
voor alle kinderen en ouders.
Jantje Beton
Ook dit jaar zijn de jongens en meisjes van
groep 6, 7 en 8 op pad gegaan om Jantje Beton
loten te verkopen. De helft van de opbrengst is
voor Jantje Beton en de andere helft is voor
school. In totaal zijn er dit jaar 330 loten
verkocht. Een mooi aantal met een uiteindelijke
opbrengst van

€ 496,50 voor de school.

De trekking is in het najaar. Wij zullen u via de
nieuwsbrief of schoolkrant op de hoogte houden van de uitslag. We gaan de opbrengst inzetten
om het speelterrein te onderhouden en te verfraaien. U heeft vast al gezien dat hier al de nodige
kosten zijn gemaakt in de afgelopen periode.

Schoenendoosactie
Direct na de herfstvakantie zijn wij gestart met de
schoenendoosactie. Alle kinderen worden weer in de
gelegenheid gesteld om een schoenendoos te vullen met
allerlei spullen, als verrassing voor kinderen in
ontwikkelingslanden. Op school zijn wij al druk bezig
geweest om schoenendozen te verzamelen en te
versieren. De kinderen hebben inmiddels een doos mee
naar huis gekregen en de eerste, gevulde dozen zijn al
weer terug op school. Geweldig! De uiterste datum om

de doos in te leveren is vrijdag 18 november.
Bork

Vrijdag 4 november zijn de kinderen van groep 5 t/m 8, in het kader van de open bedrijven dag,

uitgenodigd door de Bork Groep Stuifzand, om kennis te komen maken met het bedrijf. De
kinderen worden gehaald en gebracht en zullen van 12.00 uur tot 14.00 uur te gast zijn in
Stuifzand. Een mooie gelegenheid om kennis te maken met “de kunst van het slopen”. Dit is
tevens de titel van een wedstrijd waarbij de kinderen worden uitgedaagd om een afvalcontainer
te beschilderen. Deze container staat inmiddels op de parkeergelegenheid naast de school.
Vrijdagmiddag 28 oktober as. zullen de kinderen van groep 7 zich aan het werkstuk wagen. Wij
zijn benieuwd wat onze kunstenaars er van zullen maken.

Sinterklaasfeest
Maandag 5 december willen wij samen met de kinderen het Sinterklaasfeest vieren op school. De
voorbereidingscommissie staat al in de startblokken. Over de exacte invulling van het programma
hoort u later meer.

Peuterochtend

Vrijdagmorgen 4 november is er weer een peuterochtend. De kleuters zijn deze ochtend vrij van

school, dus hebben wij alle gelegenheid om de peuters kennis te laten maken met de school en
met elkaar. De ochtend, die van 08.45 uur tot 10.00 uur duurt, is toegankelijke voor alle peuters.
Ook ouders die nog zoekende zijn, zijn van harte welkom om eens te komen kijken.
De volgende peuterochtend is vrijdagmorgen 2 december.

Open dag

Woensdag 12 oktober stonden de schooldeuren open voor alle opa’s, oma’s, ouders en

belangstellenden die het onderwijs op De Akker van dichtbij wilden ervaren. Wij hebben het
enorm gewaardeerd dat er zo veel opa en oma’s de moeite hebben genomen om het werk van hun
kleinkind(eren) te komen bekijken. Uiteraard mogen ook de ouders niet onvermeld blijven. Mooi
om te zien hoe het hedendaagse onderwijs aan opa en oma kan worden uitgelegd en tegelijkertijd
de verhalen van vroeger van opa en oma aan te horen. Een mooie en leerzame dag.
Data


Maandag 24 oktober – start schoenendoosactie



Maandag 24 oktober – vergadering schoolcommissie / MR



Dinsdag 25 oktober – start leerlingenraad



donderdag 27 oktober – verkeersdag De Akker op eigen verkeersplein met fietscontrole



maandag 31 oktober – start lessen Scala, Kunst en Cultuur



dinsdag 1 november – koffieochtend voor groep 1



woensdag 2 november – Kanjertraining voor het team. De kinderen zijn vrij van school.



Donderdag 3 november – koffieochtend voor groep 2



Vrijdag 4 november – juf Otten 25 jaar in het onderwijs



Vrijdag 4 november – kleuters vrij van school. Tevens peuterochtend.



Vrijdag 4 november – bezoek aan Bork in Stuifzand in kader open bedrijven dag



Maandag 7 november – statweek voor EU schoolfruit



Donderdag 10 november – koffieochtend voor groep 3 / 4



Dinsdag 15 november – koffieochtend voor groep 5



Woensdag 16 november – workshop gezonde voeding voor groep 3 t/m 5



Donderdag 17 november – koffieochtend voor groep 6 / 7



Donderdag 17 november – workshop gezonde voeding voor groep 6 t/m 8



Vrijdag 18 november – uiterste inleverdatum schoenendoos



Maandagavond 21 november – contactavond



Dinsdagavond 22 november – contactavond



Donderdag 24 november – inspectiebezoek



Dinsdag 29 november – koffieochtend groep 8



Vrijdag 2 december – kleuters vrij van school. Tevens peuterochtend



Maandag 5 december - Sinterklaasfeest

