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Bijna kerstfeest..
Onze school is al prachtig versierd. Overal branden lampjes en de kerstman in de hal speelt
voortdurend een kerstliedje. Kortom: het is gezellig op school. Op woensdag 22 december gaan we
samen eten tijdens onze kerstlunch. Ook dit jaar zal de maaltijd ’s middags plaats vinden i.v.m. de
aangescherpte regels rondom corona. Maar dat mag de pret niet drukken. Meer informatie over onze
kerstlunch leest u in de bijgevoegde brief.
Ook wij wachten de volgende persconferentie af. Het is mogelijk dat de kinderen een week eerder
kerstvakantie krijgen. In dat geval wordt de kerstlunch verplaatst naar woensdag 15 december a.s.

Even voorstellen: Corianne de Jonge, locatie coördinator en intern begeleider
Ik ben Corianne de Jonge. Ik ben 30 jaar en heb het grootste deel van mijn leven
in Groningen gewoond. De afgelopen anderhalf jaar heb ik in het zuiden van het
land gewoond, maar nu ben ik weer verhuisd naar het mooie noorden. In mijn
vrije tijd ben ik graag aan het sporten of in de natuur. Ik ben in het onderwijs
begonnen als groepsleerkracht. Na een aantal jaren voor de klas te hebben gestaan,
heb ik de opleiding voor intern begeleider gevolgd. Inmiddels werk ik een aantal
jaren met veel plezier als intern begeleider. Ik kijk er dan ook met enthousiasme
naar uit om op De Akker en de Van Royenschool aan het werk te gaan!

Agenda
13-12-2021

vergadering oudervereniging

22-12-2021

kerstfeest

23-12-2021

12.00 uur: kerstvakantie

14-01-2022

uitgave Nieuwsbrief nummer 9

Even voorstellen: Demi Santing, Lio stagiaire.
Hoi allemaal!
Ik ben Demi Santing en ik ben 20 jaar oud. Samen met mijn ouders, broer
en hond woon ik in Emmen, Bargeres. Mijn hobby’s zijn wandelen met de
hond, spelletjes spelen en sporten in de sportschool. Gelijk na het behalen
van mijn HAVO-diploma heb ik ervoor gekozen om de opleiding leraar
basisonderwijs (PABO) te volgen op NHL Stenden in Emmen. Momenteel zit
ik alweer in het vierde jaar van de PABO en in dit laatste jaar mag ik mijn
LIO-stage lopen. LIO staat voor Leraar In Opleiding, het is de eindstage in
de afstudeerfase. Ik ga mijn LIO-stage op deze leuke school in groep 5/6
uitvoeren. Vanaf 31 januari 2022 start mijn LIO-stage en ben ik aanwezig
op maandag, dinsdag en woensdag. Voordat ik mijn LIO-stage start, ben ik
al een aantal keer op deze school te vinden om mijn onderzoek uit te
voeren. Ik ga mijn onderzoek doen over STEAM-onderwijs. STEAM staat voor
Science, Technology, Engineering, Arts & Mathematics. In leerjaar 3 heb ik
hier een profilering over gevolgd en begin leerjaar 4 een minor. Ik ga tijdens
dit onderzoek proberen om W&T-onderwijs, door middel van STEAM, een
plekje te geven in groep 5/6. Ik kijk erg uit naar mijn onderzoek en LIOstage! Hopelijk tot snel, Demi Santing

Directie/locatiecoördinator aanwezig
Woensdag 15 december

Corianne de Jonge aanwezig

Donderdag 16 december

Petra van de Pauvort aanwezig

Maandag 20 december

Petra van de Pauvort aanwezig

Dinsdag (mi) 21 december

Marlies Bisschop aanwezig

Woensdag 22 december

Corianne de Jonge aanwezig

Directie is bereikbaar op:

06-38998893

Personeel
We zijn heel blij dat juf Rianne na de kerstvakantie weer terug is en op maandag zal gaan lesgeven in
groep 4 en op donderdag en vrijdag in groep 3.
Juf Nicandra, de inval-juf in groep 4 heeft een baan gekregen in Emmen. Van harte gefeliciteerd en
dankjewel dat je op maandag bij ons was.
Juf Geertje is helaas nog ziek. Ze heeft soms een goede dag, maar ook slechte dagen. We wensen
haar alle goeds en vooral veel beterschap toe.

Het team van OBS De Akker wenst u en jullie

Het is kerstvakantie van 23 december 12:00 uur tot en met 8 januari 2022.
We hopen jullie op maandag 10 januari allemaal weer op school terug te zien.

