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Hoera! Juf Rianne is bevallen!
De eerste nieuwsbrief van 2020 begint met vrolijk nieuws: op maandagochtend 6 januari jl. is dochter Sophie geboren. Juf Rianne is inmiddels weer thuis en geniet samen met haar man van hun dochter. Rianne en Maarten, van harte gefeliciteerd en
heel veel geluk samen.
Mocht u juf Rianne een kaartje willen sturen, geef deze dan af bij de leerkrachten.
Zij zorgen dat de kaarten naar juf Rianne worden gestuurd.

Staking 30 en 31 januari
Zoals u waarschijnlijk hebt vernomen is er onlangs een akkoord bereikt over een nieuwe CAO, 2019-2020, voor het basisonderwijs. Helaas zijn er nog steeds geen structurele maatregelen genomen om het groeiende leerkrachten- en directeurentekort aan
te pakken. Daarom roepen de bonden op om op 30 en 31 januari het werk neer te leggen. We zijn op dit moment aan het inventariseren wie er wel niet gaan staken. Aankomende week zullen we u verder informeren over deze twee dagen.

Zieke juffen
Juf Janet is gestart met haar re-integratie. Het gaat gelukkig al wat beter met haar en daarom zal ze weer wat
vaker op school zijn. Ze gaat eerst aan het werk met kleine groepjes kinderen.
Ook juf Dorothé is al langere tijd ziek. Ze heeft heel veel last van haar rug. De verwachting is dat ze nog wel een
poosje afwezig zal zijn. Afgelopen week was er geen invaller beschikbaar en hebben we de groepen verdeeld onder de aanwezige leerkrachten, zoals beschreven in de vorige nieuwsbrief. Volgende week maandag is er wel een
invaller beschikbaar.

Nieuw MR-lid

Nieuw MR-lid

Ik ben Nanet Bakker, moeder
van Elin (groep 3) en Mees
(groep 1). Sinds tweeënhalf
jaar woon ik samen met mijn
man en kinderen met veel plezier hier in Sleen. Dit schooljaar ben ik gestart als overblijfmoeder op de dinsdag en
een tijdje geleden heb ik me
ook aangemeld voor de MR van
de Akker. Ik ben vorig jaar gestopt met mijn baan als
leerkracht in het basisonderwijs, wat ervoor heeft
gezorgd dat ik optimaal betrokken kan zijn bij de zorg
voor, en de school van mijn kinderen. Ik ben dan ook
erg blij dat ik deze rol als nieuw MR lid mag gaan vervullen!

Mijn naam is Frank Bulthuis, ben 32 jaar en sinds dit
jaar lid van de MR. Samen met Sandra en onze 3
dochters, Esmee (4), Lauren (2) & Sofie (0) alweer 5
jaren woonachtig in Sleen. Sandra is opgegroeid in
Sleen en ik ben ‘groot’ geworden in Appingedam,
maar heb met veel plezier de stap richting Drenthe
gezet. Onze oudste dochter Esmee zit in groep 1 en
dat is voor mij de reden geweest om mij in te zetten
voor De Akker. Ik draag graag mijn steentje bij en
hoop met mijn nuchtere insteek en kritische
blik iets toe te voegen.
Verder houd ik van
voetbal en hobbel op
zondagochtend mee bij
VV Sleen 3.

Windkracht 6
Groep 5 is na de kerstvakantie op de donderdagmiddag gestart met muzieklessen.
De kinderen gaan kennismaken met verschillende orkesten en met alle instrumenten die
daarin zitten.
Het is alvast een kleine voorbereiding op het orkest in de klas in groep 6,
maar vooral samen veel plezier beleven aan muziek.
Onze muziekdocent Pieter zal dit op een eigentijdse wijze vorm geven.

Luizencontrole
Bij de luizencontrole van vorige week zijn geen luizen of neten aangetroffen. Hoera!

Overblijven
Na jarenlange trouwe dienst gaan eind van dit schooljaar Jannie Woppenkamp
en Reina Zwiers ons verlaten. Ze hebben ruim 20 en 30 jaar geholpen bij het
overblijven.
De andere vaste overblijfhulpen hebben aangeboden hun werkzaamheden te
willen uitbreiden. Daar zijn we erg blij mee. Alleen op de dinsdag, wanneer er
heel veel kinderen overblijven, zouden we nog wel wat hulp kunnen gebruiken.
Ook zouden we graag wat mensen op een zgn. reservelijst willen zetten, die we
in geval van ziekte kunnen bellen om in te vallen als overblijfhulp.
Heeft u interesse, laat dit dan weten via directie@obsdeakker.nl.

Kindertoneel groep 7
Op woensdag 29 januari as. verzorgt groep 7 een voorstelling in het speellokaal. Alle ouders, opa’s/oma’s en andere belangstellenden zijn van harte welkom.

Handbalclinic

Bijlagen:

Omdat op vrijdag 7 februari wederom het schoolhandbaltoernooi plaats vindt, heeft handbalvereniging Exito clinics gegeven aan groep 5 t/m 8. Dit is
een mooie aanvulling naast de reguliere lessen van
juf Caroline, waar ook geoefend wordt voor het
toernooi.



Informatie Nationale
Voorleesdagen

As. maandag zal ook groep 3-4 een handbalclinic
krijgen.

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.

