Het is bijna zover. De start van het schooljaar 2017/2018! De juffen en meesters zijn druk bezig
geweest met de voorbereidingen. Alles staat klaar voor een nieuwe start. De samenstelling van het
team is ook gewijzigd. Zo staat juf ten Caat voor groep 4/5, dit doet zij samen met meester Willering.
Daarnaast hebben we een half jaar een LIO-juf in groep 6, juf van Noord en hebben we ook een
onderwijsassistent (stagiair) juf ter Haar zij zal binnen verschillende groepen werkzaam zijn.
We willen er een groeizaam jaar van maken. Daarvoor hebben we elkaar nodig. Maar ook Gods
zegen is onmisbaar hierin. De zegen van God wens ik de kinderen en ouders van de Akker toe. Ga
met Hem en Hij zal met je zijn!

Bijbelse verhalen
Na de zomervakantie starten we in een nieuwe map van Startpunt. De verhalen
waar we in de eerste weken mee beginnen gaan over de schepping.

Week 36
Thema:
Verhalen:
Lied:
Week 37
Thema:
Verhalen:
Lied:
Week 38
Thema:
Verhalen:
Lied:

4 september – 8 september
“Het begin”
Genesis 1: 1-23 De schepping, Genesis 1: 24 – 2:4 De schepping,
Genesis 2: 5-25 Het paradijs
Gezang 1 God heeft het eerste woord
11 september – 15 september
“Een keuze maken”
Genesis 3: 1-24 De zondeval, Genesis 4: 1 - 16 Kaïn en Abel,
Genesis 4: 25 – 5: 32 De oudvaders
Gezang 1 God heeft het eerste woord
18 september – 22 september
“Er is hoop”
Genesis 6:1-22 Noach, Genesis 7:1-24 Het water komt, Genesis 8:1-22 Het komt
weer goed
Ken je dit verhaal

Vakantierooster 2017-2018; herhaling
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 28 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.

Mrs. Noordam
Tot ons groot verdriet vernamen wij dat mrs. Noordam in de zomervakantie is overleden.
Mrs. Noordam heeft als native speaker vele jaren Engelse lessen gegeven aan onze leerlingen.
Mrs. Noordam is mede initiatiefnemer geweest om het VVTO onderwijs op De Akker gestalte te
geven. Dankzij haar inbreng kunnen de leerlingen van groep 8 de basisschool afsluiten met een
Angliaxamen op hoog niveau. Haar voornemen was om in juli 2017 te stoppen met lesgeven. Maar
helaas moest ze in december 2016 wegens ziekte haar lessen staken.
Ook vanaf deze plaats wensen we haar man en kinderen veel sterkte om dit verdriet te verwerken.
Ze zal thuis maar ook bij ons op school een grote leegte achterlaten.

Overgebleven spullen
We zijn geschrokken van de hoeveelheid spullen die er dit jaar achtergebleven zijn. Jassen,
tassen, bekers, gymkleren en waveboards. Het is een behoorlijke berg! We leggen de spullen
komende week op de tafeltennistafel neer. Kijk er tussen of iets gemist wordt thuis. TOT
DONDERDAG 7 SEPTEMBER kunnen de spullen nog afgehaald worden. Daarna zoeken we
een andere bestemming.

Aangepast gymrooster
Mede door het ontbreken van een gymbevoegdheid bij Juf ten Caat en Meester Willering,
zijn wij genoodzaakt het gymrooster aan te passen.
Dinsdag
Groep 3
Groep 7/8

Juf Wiltens
Meester Hoorn

Woensdag
Groep 4/5
Groep 6

Juf van Pagée
Juf van Pagée

DE SCHOOLFOTOGRAAF KOMT!
Op 7 september komt de schoolfotograaf. U ontvangt een paar
weken na het fotograferen een persoonlijk wachtwoord met code
waarmee u via internet de schoolfoto's van uw kind kunt bestellen.
Bewaart u deze code goed! Wellicht is het verstandig om hier een
foto van te maken, zodat de inlogcode en wachtwoord bewaard
blijven als de inlogflyer onverhoopt kwijt is geraakt.
Wanneer u de schoolfoto’s bestelt,
krijgt u bij een voordeelset van de individuele foto de klassenfoto
gratis! Ook kunt u via internet andere formaten foto’s, canvas,
verschillende soorten plaatmateriaal,
broodbakjes met naam en dergelijke bestellen.
Onderstaand ziet u de achtergrond van dit jaar. Felle kleuren staan
hier erg mooi bij.
Vanaf 8.30 is het mogelijk een gezinsfoto te laten maken met de niet
schoolgaande broertjes/zusjes.

Data:
Hieronder staan een aantal data voor de komende periode. We hopen jullie spoedig te
voorzien van een activiteitenkalender, zodat de activiteiten van de school voor een ieder
bekend zijn.
Maandag 4 september – Eerste schooldag
Donderdag 7 september – Schoolfotograaf
Maandag 11 september – Luizencontrole
Maandag 11 september – MR/SC vergadering
Woensdag 13 september – Start Jantje Beton actie tot 27 september
Maandag 18 september – Studiemiddag team, leerlingen vrij
Maandag 25 september – Levelwerk info avond
Dinsdag 26 september – Groepsinformatie avond

