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Meivakantie 
Volgende week hebben alle leerlingen een weekje vrij. Op maandag 6 mei hopen we jullie allemaal 
weer terug te zien. Fijne vakantie!  
 
Studiedag op 23 april  
Afgelopen dinsdag hebben alle leerkrachten van de Vlinderhof, Piramide, Van Royenschool en Akker 
een studiedag gehad. Het ochtendprogramma stond in het teken van nieuwe plannen maken voor de 
komende vier jaar. En kijken naar wie we zijn en wat we doen. Hoe maken we onze scholen 
onderwijsinhoudelijk aantrekkelijk genoeg voor ouders? En hoe houden we het onderwijs leuk 
genoeg voor de kinderen om met plezier naar school te gaan en zich veilig te voelen? 
In het nieuwe schoolplan zullen dit soort zaken beschreven worden. 
’s Middags hebben we een voorlichting gehad over het werkverdelingsplan. Hierin staat o.a. 
beschreven hoe de lesgevende taken en de overige taken van een leerkracht verdeeld zijn.  
We hebben de dag afgesloten met een zelfgemaakte high tea. 
 
Sleen schoon 
In de week van 6 – 10 mei gaan we ons project Sleen Schoon uitvoeren. Alle kinderen gaan hun best 
doen om Sleen een stukje schoner te maken. Met vuilniszakken en prikkers zullen we de buurt 
ingaan om vuilnis op te ruimen. Op vrijdag komt de vuilniswagen alle zakken met vuil ophalen bij 
school.  
 
Route 8 
Alle kinderen van groep 8 gaan op dinsdag 7 mei de toets Route 8 maken. Elke school moet 
meedoen aan een zgn. eindtoets en wij doen dit jaar mee aan Route 8. Dit is een toets op de 
computer, die ongeveer 3 uur duurt. Alle leerlingen volgen hun eigen route in de toets. Zijn de 
opgaven te makkelijk, dan worden ze moeilijker gemaakt; zijn ze juist te moeilijk, dan krijgt deze 
leerling makkelijker opgaven. Deze toets geeft een indicatie welk niveau vervolgonderwijs het beste 
past bij de leerling. Echter, deze toets heeft geen invloed meer op de plaatsing, omdat alle 
leerlingen al zijn aangemeld op hun nieuwe school.  
Juf Ilona zal deze ochtend aanwezig zijn bij groep 8 en groep 7 krijgt les van juf Connie en meester 
Werner. We wensen alle leerlingen heel veel succes! 
 
Teken en luizen 
Het is weer het seizoen van de kriebelbeestjes. Wilt u heel goed controleren op teken? Ze zitten in 
grote getale in de struiken rondom school. 
Bij Kinderwereld zijn luizen geconstateerd. Het is daarom goed om uw kind(-eren) even extra te 
controleren. Na de meivakantie doen we natuurlijk ook zelf weer een controle bij alle kinderen.  
 
Namen op bakjes en bekers 
Bij het overblijven is het erg handig dat op alle bakjes en bekers/pakjes drinken een naam van de 
leerling staat. Het is soms erg lastig om ieder kind zijn eigen eten en drinken te geven, omdat ze 
zelf niet meer weten wat ze mee hebben gekregen.   
  
 
 
 



Buitengym 
Als het de komende periode mooi weer is, gaan de leerkrachten buiten gymles geven. Dit betekent 
dat alle leerlingen op de dagen dat ze gym hebben, de buitenschoenen mee moeten nemen. En 
misschien een (trainings-)jasje om een beetje warm te blijven. 
 
OMVOS-actie 
Op vrijdag 17 mei as. vindt de OMVOS-actie weer plaats. Vanaf 18.00 uur gaan de wagens rijden. 
Hopelijk wordt er weer veel oud ijzer, kapotte elektrische apparaten, e.d. opgehaald. Hier krijgen 
we altijd een mooi geldbedrag binnen voor de oudervereniging. Iedereen die helpt bij deze actie 
willen we, namens de oudervereniging, hartelijk bedanken! 
Meer informatie vindt u op de bijlage 
 
Wandelvierdaagse 
Ook dit jaar organiseert GV Sleen de wandelvierdaagse. Het vindt plaats van dinsdag 11 t/m vrijdag 
14 juni. De opgavebriefjes worden binnenkort uitgedeeld, zie ook de bijlage. 
 
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 
 
 
 
 
Bijlage:  - OMVOS-actie 
  - wandelvierdaagse 
 
 
 
 
 
 



 



 
 

 

11 juni tot en met 14 

juni 2019 
 

Gymvereniging Sleen organiseert ook dit jaar weer de 

“Wandelvierdaagse”. 

 

Ga je mee? 
Binnenkort zijn inschrijfformulieren verkrijgbaar op 

verschillende adressen in Sleen. 

 

 
 


