
 

  
 
 
 

NIEUWSBRIEF 
 

schooljaar 2018-2019, nummer 11     vrijdag 15 februari 2019 
 
 
Voorjaarsvakantie 
Volgende week hebben we lekker een week vakantie. En het ziet er naar uit dat het inderdaad 
‘voorjaar’ gaat worden. Iedereen een fijne week gewenst! 
 
 
Landelijke onderwijsstaking op vrijdag 15 maart 
Omdat de meerderheid van de leerkrachten heeft aangegeven dat ze willen staken, gaat op vrijdag 
15 maart onze school dicht. We vragen u opvang te regelen voor uw kind(-eren) deze dag. 
U heeft hierover een extra nieuwsbrief ontvangen. 
 
 
Kijkochtenden voor kinderen van obs de Piramide 
Na de vakantie zullen de kinderen van de Piramide in kleine groepjes komen kijken bij ons op 
school. Samen met hun ouders krijgen ze een rondleiding en daarna gaan ze een paar lessen 
meedraaien in de groep. Ondertussen praten de ouders met juf Astrid. 
De komende weken moeten de ouders een beslissing nemen naar welke school hun kinderen gaan na 
de zomervakantie. Onze MR heeft ingestemd met een fusie met de Piramide.  
 
 
Graven naar het verleden 
Groep 6, 7 en 8 gaan maandagmiddag om 12.30 uur met de bus richting de N34. Zoals jullie weten 
gaat de provincie deze weg verdubbelen. Op dit moment zijn archeologen aan het graven langs de 
weg.  
De kinderen blijven die dag over op school. Meester Werner heeft een informatiebrief hierover 
gestuurd.  
 
 
Rapport en rapportgesprekken 
Op vrijdag 8 maart krijgen alle leerlingen het tweede rapport mee naar huis. Hierin staan ditmaal 
de resultaten van de CITO-toetsen. Tijdens de rapportgesprekken op dinsdag 12 en woensdag 13 
maart zullen we de resultaten toelichten.  
Kunt u één van beide avonden niet, wilt u dit dan uiterlijk maandag 25 februari aan de leerkrachten 
doorgeven? Dit mag ook per mail. 
 
 
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 
 



Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerkrachten van de Akker, 

 

Ook in 2019 kunt U ons op de school tegenkomen. 

Wij zijn Claudia Bergsma en Jorien Lubbers. 

Gezamenlijk zijn wij het aanspreekpunt voor professionals en ouders als het gaat om opvoed- 

en/of opgroeivragen, maar ook op gebied van zorg en 

veiligheid.                                                                                                                                      

                                            

 

Opgroeien en opvoeden is een breed begrip.  

Daaronder valt bijvoorbeeld zindelijkheid, eetproblemen, overgewicht, boze buien, opvallend 

of druk gedrag op school/thuis,  pesten, maar ook vragen over echtscheidingsproblematiek. 

 

Wij kunnen u voorzien van adviezen en/of tips, maar kunnen ook langer ondersteuning bieden 

als u daar behoefte aan heeft.  Als ouder(s)/verzorger(s) kunt u rechtstreeks contact met ons 

zoeken via onderstaande contactgegevens, daarnaast kan de leerkracht of internbegeleider 

ouders ook in contact met ons brengen. 

 

Hartelijke groeten, 

Claudia en Jorien                                                                                                               

               

                                  

Jorien Lubbers                                Claudia Bergsma                                      

Jeugdverpleegkundige                      Maatschappelijk werker                         

0882460246                                        0852735256                                              

j.lubbers@ggddrenthe.nl                 cbergsma@mwcoevorden.nl                              
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