
 

 

Voorstellen Frederike Cleveringa 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), hallo kinderen, 
 
Sinds 1 juni ben ik de nieuwe collega directeur bij scholengroep Schoonoord. 
Ik kijk er ontzettend naar uit om samen met drie prachtige dorpsscholen in mijn eigen 
woon-regio te mogen gaan werken aan goed en eigentijds onderwijs, passend bij de 
scholen zelf. 
Toen ik begin 20 was rondde ik de PABO af en begon ik als leerkracht voor een groep 3-
4-5 met 38 leerlingen. Ondanks dat dit een hele klus was als jonge juf, groeide elke dag 
mijn onderwijshart. Gedurende de jaren dat ik leerkracht was, heb ik in alle groepen 
ervaring opgedaan. In 2009 ben ik overgestapt naar de functie intern begeleider 
onderbouw, coördinator talentontwikkeling voor de groepen 1 t/m 8 en leerkracht 
(meer)begaafden onderwijs. 
 
Ik woonde en werkte toen in het midden van het land, in Amersfoort en Baarn.   
Inmiddels was ik ook een prachtige dochter rijker en heb ik altijd de wens gehad om 
weer terug te gaan naar het “Noorden”, waar ik ben opgegroeid. Een geboren en 
getogen Emmense. In 2016 verhuisde ik dan ook met heel veel plezier naar Drenthe en 
heb ik als locatieleider op Montessorischool Emmen mogen werken. 
 
De afgelopen jaren heb ik stad en land afgereisd als onderwijsadviseur bij Cedin. Ik heb 
schoolteams en leerkrachten begeleid op zowel vakdidactisch als pedagogisch gebied 
binnen een diversiteit aan onderwerpen.  
Wat verder leuk is om te weten over mij persoonlijk is dat ik 41 ben en moeder van 
Cato, 8 jaar. We wonen met z’n tweetjes in Emmen. In de week probeer ik tijd te 
maken voor een rondje golfen op golfbaan De Gelpenberg in Aalden. Daarnaast heb ik 
nog wat afwisselende hobby’s: wandelen, schaatsen, gezelschapsspellen spelen, 
uitstapjes maken, vooral mooie herinneringen maken met familie en vrienden. 
 
Ik kijk er naar uit u/jullie persoonlijk te ontmoeten. 
Loop gerust na schooltijd binnen als ik op de school ben. 
 
Hartelijke groeten, 
Frederike Cleveringa 
(Ik ben te bereiken op: 06-39290665) 

 
 

 

 

 



Groepsindeling schooljaar 2022-2023 
 
In overleg met de medezeggenschapsraad hebben we een plan gemaakt. U leest hier nog 
niet welke juf of meester uw kind krijgt. Dat plaatje hebben we nog niet helemaal klaar. 
De grote lijnen kunnen  we al wel vertellen. Het komende schooljaar zullen we starten 
met zes groepen. 
De kleuters zullen we verdelen over twee groepen. Op dit moment overleggen we over 
hoe we dat het beste kunnen doen. Nieuw is dat de kleuters in het nieuwe schooljaar ook 
op donderdagmiddag naar school zullen gaan. Daarentegen zullen de kleuters iets vaker 
een margedag hebben, zodat we op die dagen personeel anders kunnen inzetten. Kleuters 
hoeven wettelijk niet zoveel uren te maken als oudere leerlingen. We laten u tijdig weten 
welke dagen dit zullen zijn. 
 
De leerlingen van de huidige groep 4 zullen volgend jaar worden verdeeld over twee 
groepen. Er komt een combinatiegroep 4/5 en een 5/6. We doen dit zodat de aantallen 
evenrediger zijn verdeeld en alle leerlingen in beide groepen voldoende aandacht krijgen. 
Voor de verdeling van de groep hanteren we een aantal criteria: 
-          Broertjes en zusjes komen in principe niet bij elkaar in de groep 
-          Leerlingen met een bepaalde zorgvraag verdelen we over de twee groepen. 
-          Vriendjes en vriendinnetjes proberen we zoveel mogelijk bij elkaar in de groep te 
plaatsen. 
 
Het kan natuurlijk zo zijn dat er persoonlijke redenen zijn waarom u als ouders van deze 
leerlingen uw kind graag in een bepaalde groep zou willen zien. Als dit zo is dan kunt u 
hierover een mail sturen naar juf Ankie Eggens (aeggens@sg-owsa.nl) voor vrijdag 17 juni 
a.s. We zullen deze berichten meenemen bij de verdeling van de groep. Uiteindelijk 
zullen wij de beslissing nemen. We geven nog niet aan welke leerkracht er voor de groep 
komt te staan, want we kiezen niet voor een juf of meester. 
 
In totaal zal de groepsverdeling er dan zo uit zien: 
Twee kleutergroepen 
Groep 3 
Groep 4/5 
Groep 5/6 
Groep 7/8 
  
Binnenkort leest u welke leerkrachten voor deze groepen zullen staan. 

 

 

Absentie melden in schoolapp 
 
Vanaf volgende week is het mogelijk om uw kind ziek te melden via de schoolapp. 
Als u op het menu linksboven (3 streepjes) klikt, staat onder Groepsoverstijgend het  
kopje Absenties. Klik hierop en u kunt uw kind ziek melden, de reden opgeven en  
de verwachte ziekteduur. De leerkrachten zullen iedere 
ochtend in de app kijken of er zieken zijn. Natuurlijk blijft het 
ook gewoon mogelijk om school te bellen en uw kind ziek te 
melden. Dit kan vanaf 8.00 uur.  
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Nieuw logo voor de school en de scholengroep 
 
Misschien is het u al opgevallen, maar onze school heeft sinds 1 juni een nieuw logo. 
Tijdens de margedag is het logo onthuld door de nieuwe directeur samen met alle 
leerkrachten van de drie scholen. Het logo van de Akker is oranje en maakt deel uit van 
het logo van onze scholengroep. Onze scholen werken steeds meer samen aan kwaliteit 
van onderwijs, vandaar dat de logo’s elkaar in het midden raken. Toch zijn onze scholen 
verschillend en passen ze bij hun omgeving en de leerlingen die de school bezoeken. Het 
plantje in het logo van De Akker staat voor groei en ontwikkeling. Binnenkort zullen de 
nieuwsbrief en de website worden aangepast. Een fris en modern uiterlijk, passend bij 
de school die willen zijn. 
Hieronder ziet u ons nieuwe logo en het logo van de scholengroep: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Jantje Beton 
 
De kinderen van groep 5/6 hebben ontzettend hun best gedaan om aan de deur zoveel 
mogelijk loten te verkopen voor Jantje Beton. Dat is ook zeker gelukt! In totaal zijn er 
202 loten verkocht. Ook zijn er via de 'Tikkie jij bent 'm' nog eens 135 loten verkocht via 
WhatsApp. In totaal zijn er dus 337 loten verkocht waarvan de helft van de opbrengst 
voor school is. Dat is een bedrag van 505 euro! Daarvoor kunnen we komend schooljaar 
weer mooi spel- en speelmaterialen kopen voor op het plein. Super gedaan groep 5/6!  
 

 



Luizenmoeders gevraagd 
 
De laatste luizencontrole van 11 mei j.l. kon helaas niet 
doorgaan vanwege een tekort aan luizenmoeders. Op dit 
moment is er nog steeds een behoorlijk tekort aan hulp. 
Aangezien het voor iedereen belangrijk is om luizen 
vroegtijdig te signaleren willen we u dringend vragen 
om hulp. Heeft u op een aantal woensdagochtenden een 
uurtje over (van 8.30 uur – 9.30 uur) dan horen we dit 
graag. Reacties graag naar directie@obsdeakker.nl 

 
 
 

 

 

Schoolzwemwedstrijden  
 
Op maandag 13 en dinsdag 14 juni doen we weer mee met de schoolzwemwedstrijden in 
het bosbad van Noord-Sleen.  
Maandagochtend gaan groep 5 en 6 meteen om half 9 daar naartoe; op dinsdagochtend 
zijn de groepen 7 en 8 aan de beurt. Neem dus, naast je zwemkleding en handdoek, ook 
allemaal je fiets mee. 
We verwachten na de wedstrijden rond 12.00 uur weer terug te zijn op school. Ouders 
die willen komen aanmoedigen zijn natuurlijk van harte welkom. 
 

 

Bezoek commissaris van de Koning in Drenthe 
 
Dinsdagmiddag 14 juni krijgt groep 7/8 bezoek van Jetta Klijnsma. Ze komt met de 
leerlingen praten over haar werk als commissaris van de Koning in Drenthe en over de 
democratie in Nederland in het algemeen.  
 

 

Sport & Spel Buurtsportcoach 
 
Op 30 juni is de Buurtsportcoach weer aanwezig met Sport & Spel op het Doeplein van 
14:30 – 15:30 uur. Een leuk en sportief uur voor alle kinderen! Meer informatie vindt u 
op: https://www.actiefincoevorden.nl/activiteit/sportspel-sleen-3. 
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Agenda 
 
13-06-2022   Schoolreis groep 1/2 
14-06-2022   Schoolreis groep 3/4 & bezoek mevr. Klijnsma groep 7/8 
16-06-2022   Schoolreis groep 5/6 
22-06-2022    Luizencontrole  
24-06-2022   Uitgave nieuwsbrief nummer 19 
 
 

 

Directie/locatiecoördinator aanwezig 
 
Maandag 13 juni   Corianne de Jonge 
Woensdag 15 juni   Corianne de Jonge 
Donderdag 16 juni   Frederike Cleveringa & Petra van de Pauvort 
Maandag 20 juni   Corianne de Jonge 
Woensdag 22 juni   Corianne de Jonge 
 
Petra van de Pauvort is bereikbaar op: 06-38998893 
Frederike Cleveringa is bereikbaar op: 06-39290665 
 

 

 

 

 


