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Zakelijke ouderavond
Net zoals vorig jaar belegt de oudervereniging niet meer een zgn. zakelijke ouderavond. Wel willen we ouders in
de gelegenheid stellen om de oudervereniging en medezeggenschapsraad vragen te stellen over de jaarstukken.
Op de vergadering van de oudervereniging op maandag 18 november is het eerste deel ingeruimd voor ouders die
vragen en/of opmerkingen hebben. U bent hiervoor bij deze van harte uitgenodigd. Ook zullen de leden van de
medezeggenschapsraad en juf Astrid aanwezig zijn om vragen te beantwoorden.
De vergadering begint om 20.00 uur.
De stukken van de oudervereniging en de medezeggenschapsraad zullen met de nieuwsbrief van 15 november
meegestuurd worden.
Alle stukken van de oudervereniging (jaarverslag, financieel verslag, begroting + toelichting) en de medezeggenschapsraad (jaarverslag) vindt u als bijlagen bij de mail.

Luizencontrole
Bij de extra luizencontrole van gisteren zijn geen luizen aangetroffen. Hoera!
We danken alle ouders voor het extra controleren en kammen thuis.

Rapport en rapportgesprekken
Het eerste rapport van dit schooljaar krijgen alle leerlingen op vrijdag 22 november mee naar huis. Dit is voorafgaand aan de rapportgesprekken. Deze worden gehouden op woensdagmiddag en –avond 27 november. Volgende
week ontvangt u de uitnodiging hiervoor. Mocht u echt op een bepaald tijdstip verhinderd zijn deze dag, wilt u
dit dan z.s.m. doorgeven aan de leerkracht(-en)?
Video-opnames
De komende week worden er in een aantal groepen video-opnames gemaakt. Deze opnames zijn
bedoeld voor intern gebruik door de betreffende leerkracht. Het is onderdeel van een beeldcoachingstraject.

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

Bekijk ook onze website en schoolapp!

Bijlagen:


informatie GGd Drenthe
en Maatschappelijk Welzijn Coevorden



stukken zakelijke ouderavond (meegestuurd met
de mail)

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerkrachten van de Akker,

Ook dit schooljaar kunt u ons op de school tegen komen.
Wij zijn Jorien Lubbers en Claudia Bergsma.
Gezamenlijk zijn wij het aanspreekpunt voor professionals en ouders als het gaat om opvoed- en/of opgroeivragen, maar ook
op gebied van zorg en veiligheid.
Opgroeien en opvoeden is een breed begrip.
Daaronder valt bijvoorbeeld zindelijkheid, eetproblemen, overgewicht, boze buien, opvallend of druk gedrag op school/thuis,
pesten, maar ook vragen over echtscheidingsproblematiek.
Wij kunnen u voorzien van adviezen en/of tips, maar kunnen ook langer ondersteuning bieden als u daar behoefte aan heeft.
Als ouder(s)/verzorger(s) kunt u rechtstreeks contact met ons zoeken via onderstaande contactgegevens, daarnaast kan de
leerkracht of internbegeleider ouders ook in contact met ons brengen.

Hartelijke groeten,
Jorien en Claudia

Jorien Lubbers
Jeugdverpleegkundige
j.lubbers@ggddrenthe.nl
0882460246

Claudia Bergsma
Maatschappelijk werker
cbergsma@mwcoevorden.nl
0852735256

