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Schooladviesgesprekken groep 8 
De gesprekken voor de ouders en kinderen uit groep 8 waarin het definitieve schooladvies wordt 
besproken, vinden niet plaats op 7 maart, zoals vermeld op de kalender. Ze worden verplaatst 
naar maandag 4 maart. Wilt u hier alvast rekening mee houden; de uitnodiging volgt nog. 
 
Rapportgesprekken 
Na de oproep in de vorige nieuwsbrief hebben we weer een aantal reacties binnen gekregen. Dank 
daarvoor. We gaan de komende tijd kijken hoe we jullie wensen kunnen meenemen in het plannen 
van de gesprekken. We houden u op de hoogte. 
 
Gezocht: ouder die zitting wil nemen in onze oudervereniging 
Met ingang van het nieuwe schooljaar is er in onze oudervereniging plaats voor een nieuw lid. Wij 
zijn dan ook op zoek naar een gemotiveerde ouder die zich beschikbaar wil stellen voor deze 
vacature.  
Wij vergaderen 1x per maand. Het heeft de voorkeur om voor de zomervakantie al een aantal 
vergaderingen mee te draaien.  
Heeft u interesse of wilt u meer informatie, laat het dan weten via één van de leden van de 
oudervereniging of mail naar directie@obsdeakker.nl.  
 
Een muzikaal cadeau van de oudervereniging 
We hebben een aantal nieuwe muziekinstrumenten gekocht en een mooie kast waarin we alle 
muziekinstrumenten in kunnen opruimen. Dit alles wordt betaald door de oudervereniging. We zijn 
hier heel blij mee!  
 
Kijkochtenden voor kinderen van obs de Piramide 
Deze week is duidelijk geworden dat de Piramide aan het eind van dit schooljaar haar deuren zal 
moeten sluiten. Een groot verlies voor het dorp Erm en erg verdrietig voor de kinderen en 
leerkrachten van de school. 
We zullen binnenkort met de MR van onze school gaan praten over een eventuele fusie met de 
Akker. De MR van de Piramide heeft hun akkoord voor een fusie al gegeven.  
Voor de leerlingen van de Piramide zullen we kijkochtenden gaan organiseren. Dit betekent dat de 
kinderen een poosje gaan meedraaien in de groep en dat hun ouders dan ondertussen een 
rondleiding krijgen en een gesprek hebben met juf Astrid.  
 
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 zullen in de mail waarin de link van de 
nieuwsbrief staat de namenlijst vermelden.  
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Team obs De Akker 
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