
De derde woensdag van september 

Bij velen is de term ‘de derde dinsdag van september’ natuurlijk wel bekend: prinsjesdag! Wij vieren echter dit 

jaar ‘de derde woensdag van september’. Wat is er aan de hand? 

Volgende week woensdag komt burgemeester Bert Bouwmeester onze 
school bezoeken. Hij geeft met dit bezoek het startsein voor Oktober 
Kindermaand. In oktober kun je gratis naar musea, theaters, dansscho-
len enz. Hier kun je meedoen aan leuke workshops, naar voorstellingen 
kijken of zelf optreden. Ook kun je koekjes bakken in de molen of acti-

viteiten doen in de natuur.  

Het programmaboekje met al deze activiteiten zal binnenkort aan alle 

kinderen worden uitgedeeld. 

We willen de burgemeester graag een koninklijk onthaal geven en vra-
gen daarom alle kinderen om hun mooiste hoed/muts/pet op te zetten 

woensdag.  
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Juf Annemarie 

Binnen ons scholencluster beschikken wij over een 
vaste invalkracht. Dat is juf Annemarie. Vorig jaar 
heeft zij het hele jaar juf Geertje kunnen vervan-
gen. Bij de start van dit schooljaar mogen wij, zo-
lang er geen invaltaken zijn, juf Annemarie op de 
maandag en dinsdag inzetten binnen onze school. 
Zij zal op die dagen juf Geertje en juf Annet onder-

steunen in groep 1/2.  

Vogeltrek 

Het is u vast niet ontgaan dat menig 
ooievaar rondom Sleen vertrokken is 
naar warmere streken. Als ze in het 
voorjaar terugkomen, hebben ze wel-
licht ook een pakketje op onze school 
gedropt. Juf Rianne is namelijk zwan-
ger en verwacht in januari een kindje. 

We wensen haar een goede zwangerschap toe.  
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Onderwijsassistent 

Hallo allemaal, Dit jaar ben ik onderwijsassistent op de Akker. Bij deze zal ik mijzelf even 
voorstellen. Mijn naam is Iris Tip. Ik ben 20 jaar en woon in Veenoord. Vorig jaar ben ik afge-
studeerd als onderwijsassistent. Ik ben woensdag t/m vrijdag elke ochtend aanwezig bij de 
onderbouwgroepen. De andere dagen van de week ben ik aan het werk op de Van 
Royenschool in Schoonoord. Als extra werk en in het weekend werk ik met veel plezier bij 
Any Tyme in Nieuw-Amsterdam. Ik vind het ontzettend leuk om met kinderen te werken en 
om de kinderen wat te leren. Daarom kijk ik ontzettend uit naar dit jaar! Tot op school! Met 

vriendelijke groet, Iris Tip 

Schoolfotograaf 

Volgende week dinsdag en woensdag komt de schoolfotograaf langs. Er worden dit jaar groepsfoto’s, individuele 

leerlingfoto’s en broer/zus foto’s gemaakt. Het schema ziet er als volgt uit: 

 dinsdagochtend leerlingfoto’s 

 dinsdagmiddag  groepsfoto’s 

 woensdag  broer/zus foto’s 

Als er nog jongere broertjes en zusjes zijn, dan mogen die ook bij de broer/zus foto op. We beginnen direct om 

8.30 uur met het maken van deze foto’s. Daarna maken we de broer/zus foto’s van de kinderen van onze school.  



Fietsenkeuring  

Op dinsdag 1 oktober is de jaarlijkse fietsenkeuring voor de groepen 3 t/m 8. Alle 
kinderen mogen die dag op de fiets naar school komen. Binnenkort krijgen alle 
kinderen een brief mee met informatie over welke onderdelen allemaal bekeken 

gaan worden.  

Groep 1-2 krijgt een les van één van de medewerkers van Veilig Verkeer Nederland 

over de fiets en hoe je veilig kunt fietsen. 

Luizen 

Bij de controle afgelopen woensdag zijn luizen gevonden. We willen daarom alle ouders vragen extra goed te 
controleren en indien nodig te kammen of te behandelen. Op vrijdag 27 september vindt er wederom een luizen-

controle plaats. 

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 en voorzien van naam! Deze schoenen bewaren we op school in een grote mand in het 

speellokaal. 

Muziekinstrumenten 

Eind vorig schooljaar konden we met geld vanuit de OV een muziekkast aanschaffen. 
Ook mochten we daarbij een aantal nieuwe muziekinstrumenten uitzoeken. Afgelo-
pen week hebben we van de Piramide nog wat instrumenten gekregen, zodat ons as-
sortiment nu optimaal is. In onze muzieklessen kunnen we de kinderen dus gebruik 

laten maken van een breed aanbod aan materiaal. We zijn hier heel blij mee!  

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. 

Informatie-avonden 

Afgelopen week vonden de informatieavonden plaats. We zijn blij dat weer veel ouders deze avonden hebben 
bezocht. Tijdens deze avonden is informatie gegeven over het reilen en zeilen van de diverse groepen. Mocht u 

benieuwd zijn, hoe het in de praktijk eruit ziet, bezoek dan de kijkweek in oktober.  


