
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 wen-

nen voor de kinderen én leerkrachten.  

We zijn van start gegaan met 113 leerlingen, ver-

spreid over 5 groepen. 

NIEUWSBRIEF 
OBS De Akker 
Oldenhoffstraat 5,  7841 AJ Sleen,  0591-361766, directie@obsdeakker.nl 

Nieuwe leerlingen 

Er zijn 10 nieuwe leerlingen na de vakantie op onze school van start gegaan. Sommigen zijn in de vakantie 4 jaar 
geworden. De anderen zijn in Sleen komen wonen of hebben een andere school gekozen om naar toe te gaan. 

Hieronder zie je in welke groepen de nieuwe leerlingen zitten: 

 groep 1: Blake Barendsen, Saar Fuhler, Ivan Homan, Jara Jansen, Vera de Koning en Selinde van der WIjk 

 groep 3: Pim Mulder 

 groep 6: Elfie Muijen en Milo Starke 

 groep 7: Sam Starke  

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

onze school en hopen dat ze snel zullen wennen.  
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Overblijven 

Voor de kinderen die overblijven staan er in de gang 2 plastic manden waar de broodtrommels en het drinken 
voor het overblijven in gedaan kunnen worden. Deze spullen worden door 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 hebben de grote groep overblijvers in twee groepen verdeeld. Eerst gaan de oudste 
kinderen buiten spelen en eten de jongsten hun brood op. Na een half uur gaan de oud-
sten naar binnen om te eten en spelen de jongsten buiten. Op maandag en dinsdag zijn er 

4 overblijfmoeders, op donderdag 3 en op vrijdag 2.  

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

CITO-toetsen 

De toetsen die we normaal gesproken 
aan het eind van elk schooljaar afne-
men, nemen we de komende weken af. 
Dat gebeurt in de groepen 4 t/m 8. De 
toetsen zijn spelling, begrijpend lezen, 

rekenen en technisch lezen (DMT).  

CITO heeft de normering aangepast.  

Juf Froukje 

I.v.m. het ziekzijn van juf Hetty, de IB-er van zowel de Akker in Sleen en de Burg. van 

Royenschool in Schoonoord, zal ik, Froukje van den Berg, haar tijdelijk vervangen.  

Ik ben 30 jaar werkzaam in het primair onderwijs, en daarvan het grootste gedeelte 

werkzaam geweest als IB-er, al heette het in de eerste jaren nog niet zo. 

Ik woon in Dronten samen met mijn man, onze kinderen Marleen en Thijs en onze hond 
Gijs. In mijn vrije tijd wandel en fiets ik graag. U kunt mij op dinsdag in Sleen vinden en 

op de woensdag of vrijdag, afwisselend, in Schoonoord. 



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.  

Informatie-avonden 

Binnenkort vinden de informatieavonden plaats. Vanwege de coronamaatregelen zullen we deze in een aange-
paste vorm door laten gaan. De groepen zijn opgesplitst om 1,5 meter afstand te kunnen houden. Ook mag er 

maar één ouder per kind naar deze avond komen.  

 maandag 31 augustus  om 19.00 uur   groep 7 (o.a. informatie over plaatsingswijzer)  

     om 20.00 uur   groep 8 (voorlichting voortgezet onderwijs)  

 dinsdag 1 september  om 19.00 uur  groep 5 

     om 20.00 uur  groep 6 

 woensdag 2 september  om 19.00 uur   groep 3 en groep 4 (achternaam beginnend met A t/m H) 

    om 20.00 uur  groep 3 en groep 4 (achternaam beginnend met I t/m Z) 

Heeft u kinderen in beide groepen, wilt u dan even overleggen met de leerkrachten welk tijdstip het beste is? 

 donderdag 3 september  om 19.00 uur  groep 1 

     om 20.00 uur  groep 2 

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 groep. 

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. De-
ze schoenen bewaren we op school in een grote mand in het speello-

kaal. Zet in deze schoenen even de naam van uw kind. 

Denk er aan: groep 4 heeft gym op donderdagmiddag! 

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 en rondom Sleen de gelegenheid geven om zich voor te stellen. Of u gebruik gaat 

maken van zo’n aanbod, is uw eigen keuze. 



Estafette  

Op maandag 31 augustus gaan we weer beginnen met de lessen Estafette. In verschillen-
de 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.  

Bijlagen 

 zwemvierdaagse bosbad Noord-

Sleen 

 informatie open dag muziek-

school Emmen 

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 zul-
len in de mail waarin de link van de nieuwsbrief 

staat de namen vermelden. 

Luizen 

Bij de luizencontrole van afgelopen 
woensdag zijn geen luizen gevonden. Dat 

is erg fijn.  

Blijf wel alert op deze kriebelbeestjes en 
kam regelmatig de haren van uw kin-

deren met een luizenkam. 

Schoolapp 

De groepen in de schoolapp zijn weer 
aangepast voor het nieuwe schooljaar 

2020-2021. 

Mocht u toch niet bij de groep van uw 
kinderen kunnen, mail dan even naar 

directie@obsdeakker.nl. 

Studiedag 

De eerste studiedag van dit schooljaar is op woensdag 26 augus-

tus, volgende week dus. 

 

 

 

 

 

Alle leerkrachten van onze scholengroep (de Vlinderhof, Burg. 
van Royenschool en de Akker) gaan de opleiding kindertalenten-
fluisteraar volgen. Na deze eerste dag volgen nog vier studiemid-

dagen over dit onderwerp.  

Bent u nieuwsgierig wat een kindertalentenfluisteraar is, kijk dan 

op www kindertalentenfluisteraar.com. 



 



 


