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Studiedag op 23 april 
Op dinsdag 23 april staat er een studiedag gepland voor de vier scholen van de scholengroep 
Schoonoord. De teams van de Vlinderhof, de Piramide, Van Royenschool en de Akker gaan de hele 
dag aan de slag met plannen voor de komende vier jaar. Dit moet beschreven worden in het nieuwe 
schoolplan. Alle kinderen zijn dus deze dag vrij. 
 
 
Kijkweek 
In de kijkweek hebben we weer veel (groot-)ouders op bezoek gehad. We vinden het leuk dat papa’s 
én mama’s komen kijken, maar hebben hier eigenlijk geen plek voor in 1 week. Daarom hebben we 
altijd 2x een kijkweek in het schooljaar. Willen jullie in vervolg dus per kind 1 plek reserveren? 
Ook het meenemen van jongere broertjes of zusjes is niet altijd handig. Wilt u proberen oppas te 
regelen en indien dit echt niet lukt, altijd eerst overleggen met de betreffende leerkracht? 
 
 
Kindertoneel groep 3 en 4 
Op woensdag 3 april zijn de kinderen van groep 3 en 4 aan de beurt voor kindertoneel. Het belooft 
een echte beestenfeest te worden. Vanaf 11.45 uur zijn jullie van harte welkom! 
 
 
Sleen schoon 
In de week van 15 – 18 april staat Sleen Schoon weer op de kalender. Alle kinderen zullen op 
verschillende locaties in Sleen ervoor zorgen dat alles weer netjes en schoon eruit komt te zien. 
En op donderdag komt de vuilniswagen om alle gevonden troep op te halen! 
 
 
Koningsspelen 
Over twee weken, op vrijdag 12 april, doen we – samen met alle kinderen van De Fontein, de 
Piramide en de Vlinderhof - mee aan de Koningsspelen. Om half 9 zullen we beginnen met samen 
ontbijten op school; je hoeft dus thuis niet te eten. Daarna volgt een muzikale activiteit, waarbij 
we ook gaan dansen op het liedje Pasapas, een liedje van Kinderen voor Kinderen. Op alle scholen 
in Nederland die meedoen aan de Koningsspelen wordt er gezamenlijk gedanst. 
Groep 1 t/m 4 doen allerlei sportieve spelletjes, in en rondom de school. Groep 5 t/m 8 gaan clinics 
doen van de sportverenigingen, zoals de gym-, de volleybal- en de korfbalvereniging.  
Dit jaar doen er ook een aantal peuters van Drieluik, ‘t Armhoes en Kaartje Kakel mee aan de 
koningsspelen.  
Voor de peuters en groep 1 t/m 4 eindigt deze sportieve dag gewoon om 12.00 uur. De andere 
kinderen eten op school (dus niet vergeten een lunchpakketje mee te nemen!) en gaan daarna nog 
weer sportief doen tot 14.00 uur. 
Mochten jullie al flink willen oefenen op het lied en het dansje, kijk dan op 
https://www.koningsspelen.nl/inspiratie/zing-en-dans/. 
Meer informatie volgt komende week. 
   
 
 
 

https://www.koningsspelen.nl/inspiratie/zing-en-dans/


Citytrip concert Orkest in de klas en Crescendo op zaterdagavond 30 maart 
Elke vrijdagmiddag repeteert het Orkest in de klas. Dit betreft leerlingen in groep 6 en 7. Op dit 
moment zijn deze kinderen druk bezig met het voorbereiden voor een heuse citytrip, muzikaal dan. 
Met een ‘vliegtuig’ vliegen wij naar verschillende plaatsen op de wereldbol en spelen de 
bijpassende muziek. Het resultaat kunt u horen tijdens het grote Citytrip concert van Crescendo op 
zaterdag 30 maart in de Sporthal van Sleen. 
De sporthal zal die avond omgetoverd worden tot een echte concertzaal waar ook de andere 
geledingen van Crescendo hun reis langs muziekstijlen zullen maken. U zult ongetwijfeld verrast 
worden! Uw kind mag als deelnemer gratis naar binnen. De rest koopt aan de kassa een 
boardingpass. Kinderen in de basisschoolleeftijd zijn gratis.  
Wij vragen u om deze avond vrij te houden om deze onvergetelijke Citytrip mee te maken. 
Het concert begint om 19.30 uur. Het zou fijn zijn als de kinderen om 18.50 uur aanwezig kunnen 
zijn, om vooraf nog even in te spelen. 
 
 
Theoretisch verkeersexamen 
Donderdag 4 april a.s. doen alle jongens en meisjes van groep 7/8 mee aan het landelijk theoretisch 
verkeersexamen. Iedereen krijgt een eigen boekje met 25 meerkeuzevragen. Oefenen kan via de 
site van vvn.nl. 
Zet ‘m op allemaal! 
 
 
Schoolvoetbaltoernooi 
Woensdag 10 april doen wij met groep 7 en 8 weer mee aan het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi. 
Het toernooi vindt plaats op sportpark ‘t Grootveld in Dalen van 15.00 tot 18.00 uur. 
Dit jaar wordt er gespeeld in teams van 8 tegen 8, op een half veld. 
Juf Juliëtte en meester Pascal zullen de coachende rol voor het team op zich nemen. Juf Ilona is 
ook de hele middag aanwezig. Ook supporters zijn natuurlijk altijd welkom! 
 
 
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 
 
  
 


