Heel veel nieuws en foto's in de schoolapp
Het nieuwe jaar is alweer drie weken aan de gang en op
de Akker gebeurt weer van alles in de groepen.
Zo wordt er in groep 1/2 druk gewerkt rondom het thema
'Restaurant'. Groep 3 heeft een prachtig groepswerk van
'kwartcirkels' gemaakt en groep 4 werkte over
mummies. In groep 5/6 zijn de kinderen goed op de
hoogte van het nieuws tijdens 'Krant in de klas' en groep
7/8 heeft zelf een 'rap' geschreven.
Wekelijks worden er nieuwsberichten en foto's van deze
activiteiten in de schoolapp geplaatst.
Check dus regelmatig even de schoolapp om op de hoogte
te blijven van de laatste nieuwtjes in de groepen!

Re-integratie juf Ilona
Na de kerstvakantie is juf Ilona weer gestart op de maandagmorgen
voor groep 7/8. We zijn blij dat het beter met haar gaat en dat ze
haar uren voorzichtig kan uitbreiden. Vanaf 31 januari zal zij ook op
maandagmiddag voor de klas staan.

Kleutergroepen gesplist
Geachte ouders van de leerlingen in groep 1 en 2,
Zoals u weet gaan we de leerlingen van de groepen 1 en 2 per 1 februari splitsen. We zijn
heel erg blij om u te kunnen melden dat we op de valreep nog een enthousiaste leerkracht
hebben gevonden voor onze kleuters. Juf Marjolein Ambergen kan volgende week starten.
Hieronder stelt ze zich aan u voor. Dit betekent wel dat we een wijziging hebben
aangebracht aan de groepsbezetting:
Groep 1 krijgt les van juf Marjolein op maandag t/m woensdag en
van juf Wendy op donderdag- en vrijdagmorgen
Groep 2 krijgt les van juf Juliëtte op maandag en donderdagmorgen en
van juf Rienske op dinsdag en woensdagmorgen
van juf Iris op vrijdagmorgen onder verantwoordelijkheid van juf Wendy
Groep 2 gaat op woensdagmorgen in twee groepen wennen in groep 3 bij juf Connie.
Juf Iris zal eerst bij Marjolein in de groep zijn, zodat zij Marjolein kan helpen bij het
inwerken, maar ze zal af en toe wisselen van groep.
Op maandag 31 januari komt juf Marjolein meedraaien en doet met Juf Juliëtte groep 1,
zodat ze kan worden ingewerkt.
Groep 2 heeft dan juf Rienske en juf Iris.

Voorstellen juf Marjolein
Beste ouders en verzorgers,
Via deze weg wil ik me graag even voorstellen aan
jullie. Ik ben Marjolein Ambergen en ik woon
samen met mijn man, twee kinderen en hond in
Coevorden. Ik houd van gezelligheid, sporten en
lekker wandelen met de hond.
Ik ben in 2003 begonnen bij gemeente Coevorden
en ben sindsdien werkzaam in het onderwijs. Ik
heb de laatste jaren op de Parkschool in
Coevorden gewerkt. Vanaf 1 februari mag ik
beginnen bij de kleuters op de Akker. Ik heb het
leeuwendeel van mijn schoolloopbaan bij de
kleuters gewerkt en gaande weg ontdekt dat de
kleuters mijn voorkeur hebben. Ik heb daarom ook
veel zin om samen met de kleuters te gaan werken
in het motto van De Akker: Denken, doen en
beleven.
Met vriendelijke groeten, Marjolein Ambergen
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Extra margedag
Op 1 juni vergaderen alle teamleden van onze scholengroep gezamenlijk over de
onderwijsplannen van onze scholen voor het nieuwe schooljaar. Deze dag plannen we in
als extra margedag, wat betekent dat alle leerlingen op deze dag vrij zullen zijn. Deze
dag was nog niet meegenomen in eerdere communicatie, dus aan u het verzoek om deze
dag goed te noteren in uw agenda en op de kalender.
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