Bijbelverhalen
Week 40; maandag 3 oktober – vrijdag 7 oktober
Weekthema: Familie
Verhalen: Ruth
Lied: Ruth die eens uit Moab kwam - AWN

Week 41; maandag 10 oktober – vrijdag 14 oktober
Weekthema: de tien regels
Verhalen: Exodus 20 en 24 “Toen sprak God”, Exodus 25 – 31 “Opdracht aan Mozes” en Exodus 25-31 “God
ontmoeten”.
Lied: “Een lamp voor je voeten. ”Zitten en Opstaan deel 1 - 18

Week 42; Herfstvakantie
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

Schoolfotograaf

Donderdag 1 september heeft de schoolfotograaf weer mooie
plaatjes kunnen maken. Inmiddels hebben de kinderen het
informatieformulier mee naar huis gekregen met de code en
informatie omtrent betalingen en nabestellingen.
Luizencontrole
Na een herhaalde oproep is het gelukt om een groep ouders te vinden die regelmatig, na de
vakanties, de kinderen willen controleren op hoofdluis.
Mevrouw Bakker, mevrouw Slim en mevrouw Otten zullen deze taak op zich nemen.
Ontruimingsoefening
Maandag 3 oktober houden wij de eerste ontruimingsoefening van dit cursusjaar. Wij melden de
oefening zodat u het met uw kinderen kunt bespreken. Dan is de spanning er bij de kleinsten
hoogst waarschijnlijk af.

Leerlingenraad
Na de herfstvakantie beginnen we weer met de leerlingenraad. De groepen 5 t/m 8 komen, o.l.v.
meester van Faassen weer bij elkaar om te bespreken hoe de school een plezierige omgeving kan
zijn voor iedereen. De verkiezingen zullen voor de herfstvakantie plaatsvinden en de
groepsvertegenwoordigers bespreken de onderwerpen vooraf met hun klasgenoten. Wij zijn
benieuwd.

Jantje Beton
De actie van Jantje Beton loopt. Volgende week zullen wij alle administratie in orde maken en
kijken wat de actie heeft opgeleverd. Voor kinderen die nog loten thuis hebben de vraag om alles
mee te nemen naar school.

Project
De Kinderboekenweek heeft dit jaar als thema “opa en
oma, voor altijd jong ”. Een mooi thema om in de
groepen uit te werken. Wij starten dit jaar met een
gezamenlijk lied op het schoolplein en wel op
donderdagmorgen 6 oktober om 08.45 uur. Wij sluiten
de Kinderboekenweek op vrijdag 14 oktober. Woensdag
12 oktober is gereserveerd voor een open dag voor
opa’s, oma’s, vaders, moeders en belangstellenden.
Donderdag 13 oktober wordt een muzikale dag met een
workshop muziek met Mirjam Slats, muziekdocent van
Scala. Groep 6, 7 en 8 bezoeken de Tamboer op
donderdag 13 oktober voor de voorstelling “Mijn zus
Valerie”, ook verbonden met de Kinderboekenweek. De
andere activiteiten worden door de groepsleerkrachten ingevuld binnen hun eigen groep. De
bijbel verhalen gaan over Ruth.

Schoenendoosactie
Direct na de herfstvakantie starten wij 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 om schoenendozen te
verzamelen. Mocht u thuis nog een doos overhebben dan houden wij ons aanbevolen. Tijdens de
creatieve middag voor de herfstvakantie, zullen de dozen worden versierd en worden voorzien
van de benodigde informatie.
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 zal binnenkort op de parkeergelegenheid naast de school worden
geplaatst. Wij gaan uit van een mooie uitdaging en een leerzame middag.

Verkeer 1
De eerste gordelcontrole van dit cursusjaar heeft een prachtige 100% score opgeleverd. De
controleurs telden 37 volwassenen en 64 kinderen keurig in de gordel. De tweede controle zal
binnenkort plaatsvinden. Gaan we weer voor een 100% score?
Verkeer 2

Donderdag 27 oktober houden wij weer de jaarlijkse verkeer dag op
het schoolplein van De Akker. De kinderen oefenen hun
fietsvaardigheid, doen kennis op van de verkeersborden en oefenen
verschillende verkeerssituaties. Deze dag zullen wij ook de fietsen
controleren op gestelde veiligheidseisen. Controleert u a.u.b. vooraf
de fietsen van de kinderen zodat wij de kinderen van een goede
waarderingslijst kunnen voorzien en hen een groot compliment
kunnen geven.

Oktobermaand
De kinderen hebben allemaal het boekje “Oktobermaand
Kindermaand” mee gekregen naar huis. Het boekje staat vol gratis
voorstellingen in de mand oktober, die gratis kunnen worden bezocht.
Veel plezier bij de gekozen voorstellingen.

Studiedag VCPOZD

Woensdag 5 oktober houdt de VCPOZD een studiedag voor de leerkrachten van alle scholen van
de vereniging. De kinderen zijn deze dag vrij van school.
Peuterochtend

Vrijdagmorgen 7 oktober 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.
Tamboer

Donderdag 13 oktober bezoeken de groepen 7 en 8 de Tamboer in Hoogeveen om de voorstelling
“Mijn zus Valerie” te bekijken.

Bruna
“Sparen voor je schoolbieb” is de titel van de actie van de Bruna winkels. De kassabonnen van,
tijdens de Kinderboekenweek van 3 oktober t/m 16 oktober, gekochte kinderenboeken mogen op
school worden ingeleverd. De school mag voor 20% van het totale kassabedrag nieuwe
leesboeken uitzoeken voor de schoolbieb. Wij zien uw kassabon graag tegemoet.
Herfstvakantie
De herfstvakantie is dit jaar van maandag 17 oktober t/m vrijdag 21 oktober.

“School van de maand”
Dat is de titel van een schrijven van de gemeente Hoogeveen. Het betreft gratis zwemmen in
zwembad de Dolfijn in Hoogeveen, in de maand oktober op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag. Kaartjes liggen op school klaar voor de liefhebbers.

Gefeliciteerd.
Uw school is in oktober 2016 School van de Maand
School van de maand.
Leerlingen van uw school mogen in de maand oktober gratis zwemmen op de woensdag-, zaterdagen zondagmiddag van 13.00 uur tot 16.00 uur in zwembad de Dolfijn, Bentincksdijk 10 te Hoogeveen.
Op de woensdagmiddag worden er spel activiteiten georganiseerd waaraan de kinderen kunnen
deelnemen.
Voorwaarden.
Uiteraard zijn er aan de deelname ook voorwaarden verbonden.
- Zo zullen kinderen die niet in het bezit zijn van een zwemdiploma alleen onder begeleiding
van een zwemvaardige volwassene in het zwembad mogen.
- Begeleiders betalen wel entreegeld.
- De gratis entree is alleen mogelijk op de hiervoor genoemde dagen en tijden met de
daarvoor verstrekte kaartjes. Het kaartje blijft de hele maand oktober geldig en hoeft dus
niet ingeleverd te worden bij de balie.
Vragen.
Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met Aline Masselink, bedrijfsleider zwembad de Dolfijn,
telefoonnummer 0528 291965
Met vriendelijke groet
Zwembad de Dolfijn en Sportief Hoogeveen.

Open dag

Woensdag 12 oktober zetten wij de schooldeuren open voor alle opa’s,

oma’s, ouders en belangstellenden die het onderwijs op De Akker willen
bekijken. U bent van harte welkom tussen 08.45 uur en 12.30 uur. U
mag elk moment van de dag binnen komen en de groepen bezoeken waar
uw (klein) kind les krijgt. Wij zullen de lessen zo goed als dat mogelijk,
is een natuurlijk verloop geven. Uiteraard mag u de gehele school
bezichtigen en kunt u gebruik maken van het aangeboden kopje koffie /
thee in de bibliotheek van de school.

Opmerking:

Aangezien groep 1 op woensdag vrij is, zou dat betekenen dat er voor opa’s, oma’s en vaders en
moeders geen gelegenheid is om hun (klein) kind bezig te zien in school. Wij hebben besloten,
voor groep 1, toch een vrij inloopmoment te creëren en wel op de volgende dagen:
 Maandag 10 oktober vanaf 09.30 uur tot 15.00 uur
 Dinsdag 11 oktober vanaf 09.30 uur tot 15.00 uur
 Donderdag 13 oktober vanaf 09.30 uur – 12.15 uur Welkom!
Muziekpresentatie
Tijdens de Kinderboekenweek krijgen de kinderen een workshop muziek aangeboden. Samen met
de leerkracht en muziekconsulent Mirjam Slats van Scala oefenen de kinderen ’s morgen in de
groep een aantal liedjes over de Kinderboekenweek.
’s Middags geven de kinderen van de groepen 1 t/m 5 een eindpresentatie aan elkaar en aan
belangstellende ouders in het speellokaal vanaf 14.15 uur. U bent hierbij van harte welkom.
Na schooltijd kunt u dan nog een kijkje in de klassen nemen om te zien wat de kinderen hebben
gedaan tijdens de Kinderboekenweek. Groep 6 t/m 8 zullen niet bij de presentatie aanwezig zijn
omdat zij een voorstelling in De Tamboer bijwonen.
Schoolcommissie / MR
De eerstvolgende schoolcommissie / MR vergadering is op maandag 24 oktober as.

Data


Woensdag 5 oktober – studiedag van de VCPOZD. De kinderen zijn vrij van school.



Donderdag 6 oktober – start Kinderboekenweek met thema “opa en oma, voor altijd jong”



Vrijdag 7 oktober – kleuters vrij van school



Vrijdag 7 oktober – peuterochtend van 08.45 uur – 10.00 uur



Woensdag 12 oktober – open dag voor opa’s, oma’s, ouders en belangstellenden



Donderdag 13 oktober – voorstelling voor groep 6 t/m 8 in de Tamboer



Donderdag 13 oktober – presentatie muziek in het speellokaal om 14. 15 uur



Vrijdagmiddag 14 oktober – techniekmiddag voor groep 8 in Hoogeveen



Maandag 17 oktober t/m vrijdag 21 oktober – herfstvakantie



Maandag 24 oktober – start schoenendoosactie



Maandag 24 oktober – vergadering schoolcommissie / MR



Dinsdag 25 oktober – start leerlingenraad



donderdag 27 oktober – verkeer dag De Akker op eigen verkeersplein

