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Sleen schoon 
Afgelopen week hebben alle leerlingen meegeholpen om Sleen weer een stuk schoner te maken. Er 
is veel troep gevonden én opgeruimd. Volgende week woensdag komt de vuilniswagen alles ophalen. 
Voor foto’s van deze actie, zie de website. 
  
Luizenvrij 
Afgelopen woensdag hebben de ‘luizenmoeders’ wederom alle leerlingen gecontroleerd op luizen. 
Gelukkig hebben ze er geen één gevonden! 
Blijft u ook de kinderen nog goed controleren op teken? 
 
Godsdienst en HVO 
Aan de kinderen uit groep 6 en 7 is gevraagd om op te geven of ze volgend schooljaar godsdienst- of 
HVO-les willen krijgen. Willen jullie z.s.m. de strookjes weer meegeven naar school, zodat we 
kunnen kijken welke groepen we kunnen maken?  
 
Sportdag groep 6 t/m 8 
Op dinsdag 21 mei vindt de jaarlijkse sportdag voor groep 6, 7 en 8 plaats. Ook de kinderen van de 
Piramide doen dit jaar met ons mee. 
De kinderen kunnen ’s ochtends hun persoonlijke records verbreken op hoogspringen, verspringen, 
bal werpen, sprint en estafette. De ochtend wordt afgesloten met slagbal. Komt dat zien! 
 
Kindertoneel 
De groepen 1 en 2 zijn al druk bezig met oefenen voor het kindertoneel. Op woensdag 22 mei is 
groep 2 aan de beurt en een week later, woensdag 28 mei, gaat groep 1 hun voorstelling spelen. 
 
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 
 
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 
  - zwemvierdaags bosbad Noord-Sleen 
 



 
  

 

 



 
 


