
 

Nationale pannenkoekdag 
 
Op vrijdag 18 maart hebben de kinderen 
van o.b.s. de Akker en de ouderen van 
de Schoel genoten van een heerlijke 
pannenkoek op Nationale 
Pannenkoekdag. 
Leerlingen van groep 5/6 hadden 
voorafgaand aan de pannenkoekdag 
placemats, slingers en kaartjes gemaakt 
voor de bewoners van de Schoel. 
 
Het was de vijftiende keer dat we 
Nationale Pannenkoekdag in Nederland 
vierden. En daar zijn we supertrots op! In 2007 is men begonnen met zo'n 60 
deelnemende scholen, en inmiddels is Nationale Pannenkoekdag uitgegroeid tot een 
landelijke happening waaraan jaarlijks zo’n 1.500 scholen meedoen! Bijna 100.000 
ouderen worden op deze dag door bijna net zo veel leerlingen verwend met 
zelfgebakken pannenkoeken. Ook wij deden dit jaar met onze school hier natuurlijk 
weer aan mee! Nationale Pannenkoekdag wordt elk jaar gevierd op een vrijdag in maart. 
Het is dé dag waarop kinderen pannenkoeken bakken voor ouderen. Dit jaar deden we 
het nog even anders in verband met corona. Laten we hopen dat we onze ouderen 
volgend jaar weer op de ‘normale’ manier in het zonnetje kunnen zetten! 
 
We willen alle ouders en opa's en oma's 
die pannenkoeken gebakken hebben voor 
deze dag ontzettend bedanken voor hun 
medewerking! 

 

 



Verkeersexamen groep 7 
 
Aanstaande maandag maakt groep 7 op school het theoretisch 
verkeersexamen. Naast alle lessen die wij al doen aan verkeer, 
hebben ze de afgelopen weken ook online geoefend met een 
aantal oefenexamens om alvast een beetje te wennen aan de 
vraagstelling.  

Wij wensen allen veel succes bij het examen. 

 

 

Orkest in de klas 
 
De kinderen van groep 6 hebben in de afgelopen tijd druk geoefend met ‘Orkest in de 
klas’. Hun vorderingen zullen zij op vrijdagavond 1 april in de Brink in Sleen laten horen 
in de vorm van een concert samen met het jeugdorkest Crescendo. De 
ouder(s)/verzorger(s) van groep 6 zijn al uitgenodigd, maar andere belangstellenden zijn 
ook van harte welkom!  
 

 
 

 

Sport & spel Sleen 
 
Op 30 maart is de buurtsportcoach van 15:30 -  16:30 uur aanwezig voor sport & spel in 
Sleen. Er worden verschillende sportmaterialen meegenomen voor een leuk en sportief 
uur. De locatie is naast de kantine van v.v. Sleen. Informatie over de activiteit is te 
vinden op: https://www.actiefincoevorden.nl/activiteit/sportspel-sleen-2/ 
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Vormingsonderwijs  
 
Wilt u voor uw kind lessen godsdienstig of humanistisch vormingsonderwijs? Dat kan! Bij 
wet is het zo geregeld dat in elke openbare basisschool dit vormingsonderwijs 
(GVO/HVO) wordt gegeven als ouders daarom vragen. Vormingsonderwijs laat zien wat 
geloof of levensovertuiging voor mensen kan betekenen. Onze school ziet dat als 
inspirerend en verrijkend, omdat kinderen zo een eigen kijk op het leven kunnen 
ontwikkelen. De lessen gaan uit van respect voor mensen die anders in het leven staan. 
De wekelijkse lessen van drie kwartier worden verzorgd door bevoegde vakleerkrachten 
van diverse levensbeschouwelijke richtingen. U kunt kiezen voor:  
• Vormingslessen vanuit een specifieke levensbeschouwing (boeddhistisch, hindoeïstisch 
humanistisch, islamitisch, joods, katholiek of protestants vormingsonderwijs)  
• Vormingslessen waarbij vakleerkrachten uit diverse levensbeschouwingen 
gezamenlijke lessenseries verzorgen. Wij roosteren de lessen zo in dat uw kind geen 
kernvakken mist, zoals rekenen en taal. Er zijn voor u geen kosten aan verbonden. De 
rijksoverheid betaalt deze lessen. Elk jaar kijken we of er onder de ouders behoefte is 
aan dit soort lessen. Ga voor meer informatie naar de 
website http://www.vormingsonderwijs.nl  
 
Binnenkort ontvangt u van ons een folder en een aanmeldingsformulier. Wanneer u uw 
kind wilt aanmelden voor vormingsonderwijs verwachten we dit formulier diezelfde 
week graag retour. 
 

 

Voortgang procedure nieuwe directeur voor onze scholengroep 
 
De benoemingsadviescommissie heeft in twee gespreksrondes met kandidaten gesproken 
en heeft uiteindelijk iemand voorgedragen. Op dit moment ligt er een adviesaanvraag 
bij de Medezeggenschapsraden. Daarna volgt er nog een assessment. Arcade hoopt u zo 
snel mogelijk mee te kunnen delen wie de nieuwe directeur wordt voor De Akker, De 
Vlinderhof en de Van Royenschool. 
 

 

Agenda 
 
01-04-2022   Concert groep 6 MFC de Brink 18.30 uur    
02-04-2022   Oud papier: fam. Eising, fam. Fuhler, fam. Hoeksema,  

fam. Lalkens, fam. Veenstra, fam. Viel 
08-04-2022   Uitgave nieuwsbrief nummer 15 
 
 
 
Extra margemiddag 
Donderdagmiddag 12 mei hebben de leerkrachten van de Akker 
een studiemiddag. Dat betekent dat de leerlingen die middag vrij 
zijn. Deze dag stond nog niet in de schoolkalender vermeld. 
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Directie/locatiecoördinator aanwezig 
 
Maandag 28 maart   Petra van de Pauvort & Corianne de Jonge 
Woensdag 30 maart   Corianne de Jonge 
Maandag 4 april   Corianne de Jonge 
Dinsdag 5 april   Marlies Bisschop 
Woensdag 6 april    Corianne de Jonge 
Donderdag 7 april   Petra van de Pauvort 
 
Directie is bereikbaar op: 06-38998893 
 

 


