
We zijn weer begonnen! 

De vakantie is voorbij en we zijn alweer een week hard aan het werk geweest. 

Zo’n eerste week is altijd een beetje rommelig, maar zo langzamerhand begint het weer 

te wennen voor de kinderen én leerkrachten.  

We zijn van start gegaan met 107 leerlingen, verspreid over 5 groepen. Bovendien is 

groep 3/4 alle ochtenden gesplitst, dus dan werken we in 6 groepen!  
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Nieuwe leerlingen 

Er zijn 12 nieuwe leerlingen na de vakantie op onze school van start gegaan. Sommige zijn in de vakantie 4 jaar 
geworden en anderen zijn in Sleen komen wonen. En natuurlijk zijn er een aantal leerlingen van de Piramide op 

onze school gekomen. Hieronder zie je in welke groepen de nieuwe leerlingen zitten: 

 groep 1: Hanne Roenhorst, Twan Ludwig en Lieke Moormann 

 Groep 4: Hella Hoekstra 

 Groep 5: Tom Warrink, Martijn Ziengs en Liam Lunenborg 

 Groep 6: Hessel Hoekstra 

 Groep 7: Charlotte Gombert, Latisha Hummel, Ian Brandt en Lars Koerts  

We vinden het fijn dat al deze kinderen voor de Akker hebben gekozen. We wensen iedereen een fijne tijd toe 

op onze school en hopen dat ze snel zullen wennen.  

Estafette  

Volgende week gaan we weer beginnen met de lessen Estafette. In verschillende groepen 
krijgen alle kinderen van groep 4 t/m 8 les in voortgezet technisch lezen op het niveau dat 
bij hen past. Dit betekent dat de kinderen niet allemaal bij hun eigen juf/meester in de 

groep zullen zitten. 

Ook geven we elke week een blad mee naar huis om te oefenen. Wilt u elke maandag erop 

letten dat uw kind dit gele mapje mee naar school neemt? 

We laten alle bladen in het mapje zitten, zodat de voorgaande nog een keer herhaald kunnen worden.  
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Overblijven 

Voor de kinderen die overblijven staan er in de gang 2 donkergrijze plastic manden waar de broodtrommels en 
het drinken voor het overblijven in gedaan kunnen worden. Deze spullen worden door 2 leerlingen van groep 8 in 

de koelkast gezet, zodat alles lekker fris en koel blijft. 

Wilt u wel de naam van uw kind op de trommel en de beker zetten? Dit om verwarring te voorkomen tussen de 

middag. Het gebeurt soms dat er 4 dezelfde bekers en trommels staan! 

We willen graag dat het overblijfgeld via de bank betaald wordt. Mocht uw mailadres nog niet bekend zijn, geef 
dit dan door aan Reina, Reina.zwiers@planet.nl. Dan krijgt u aan het eind van de maand een berichtje wat u 

over de betreffende maand moet betalen.  

Als u vragen/opmerkingen heeft betreffende het overblijven horen we dat graag! 
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Informatie-avonden 

Binnenkort vinden de informatieavonden plaats.  

 groep 7   maandag 9 september om 20.00 uur (o.a. informatie over plaatsingswijzer)  

 groep 8  maandag 9 september om 20.00 uur (voorlichting voortgezet onderwijs)  

 groep 5/6  dinsdag 10 september om 20.00 uur 

 groep 3  woensdag 11 september om 20.00 uur (dit staat anders op de kalender!) 

 groep 4  woensdag 11 september om 20.00 uur 

 groep 1/2  donderdag 12 september om 20.00 uur 

Tijdens deze avond vertellen de leerkrachten o.a. over de specifieke zaken van de groep en 
de activiteiten die dit jaar zullen plaatsvinden. Het vindt plaats in het lokaal van de betref-

fende groep. 

Aanwezigheid directie 

De directie van de scholengroep bestaat dit jaar uit juf Astrid (directeur) en meester Dennis 

(locatiecoördinator). Meester Dennis zal met name werkzaam zijn op de Vlinderhof en Van Royenschool.  

Juf Astrid is op de Akker aanwezig op maandagmorgen, dinsdagmorgen, woensdagmiddag en donderdagmiddag. 

Vanwege studie en vergaderingen kan het voorkomen dat ze niet aanwezig is.  

Voor spoedgevallen is de directie altijd bereikbaar. Via school kunt u een bericht achterlaten bij één van de leer-

krachten of conciërge, waarna u z.s.m. wordt terug gebeld.  

Ook via het mailadres directie@obsdeakker.nl is contact mogelijk; deze wordt dagelijks gelezen.  

Gymmen  

Als het mooi weer is, willen we graag voor groep 3 t/m 8 de gymlessen buiten geven. Denken jullie er aan om tot 

aan de herfstvakantie ook je buitenschoenen en –kleren mee te nemen? 

Ook voor de gymlessen binnen adviseren wij gymschoenen te dragen.  

Voor de kinderen van groep 1 en 2 vragen we de ouders gymschoenen mee te geven die op school mogen blijven, 
graag met klittenband. Deze schoenen bewaren we op school in een grote mand in het speellokaal. Zet in deze 

schoenen even de naam van uw kind. 

Folders voor abonnementen 

In deze beginperiode krijgen de kinderen allerlei folders mee naar huis over bijv. typecursussen en abonnemen-
ten voor tijdschriften. Dit geven wij mee ter informatie. U beslist zelf of u deelneemt of niet; het is absoluut 

geen verplichting vanuit school.  

Ook informatie die soms als bijlage wordt meegestuurd is puur ter informatie. We willen op deze manier bepaal-
de verenigingen of instanties in Sleen de gelegenheid geven om zich voor te stellen. Of u gebruik gaat maken van 

zo’n aanbod, is uw eigen keuze. 

Oud papier 

In verband met de wet op de privacy mogen we in de nieuwsbrief niet meer de namen vermel-
den van de ouders die oud papier moeten ophalen. We zullen in de mail waarin de link van de 

nieuwsbrief staat de namen vermelden. 

Luizen 

Bij de luizencontrole van afgelopen woensdag zijn bij een aantal kinderen neten gevonden. We willen jullie daar-
om vragen om de komende tijd even goed te kammen en te controleren. Op woensdag 11 september zullen we 

wederom een controle uitvoeren. 


