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Schoolreizen en –kamp 
Volgende week gaan de kinderen van groep 7 en 8 op schoolkamp naar Ameland. Het mooie weer 
wordt nog een beetje spannend, maar aan plezier zal het niet ontbreken. 
In de week van 17 t/m 21 juni gaan de andere groepen op schoolreis. Informatie over deze reizen 
ontvangt u binnenkort.  
Groep 1-2 gaat naar het Giga Konijnenhol in Beerze samen met de kleuters van de Vlinderhof. 
Groep 3-4 gaat naar de Weerribben samen met groep 3-4 van de Piramide. 
Groep 5-6 gaat naar het Dolfinarium samen met groep 5-6 van de Piramide en groep 3 t/m 6 van de 
Vlinderhof. 
Heel veel plezier allemaal! 
 
Kindertoneel 
Afgelopen woensdag hebben de kinderen van groep 2 een waanzinnige voorstelling gegeven. 
Volgende week, woensdag 29 mei, is groep 1 aan de beurt. Komt allen!  
 
Loterij Jantje Beton 
Vanaf woensdag 22 mei zijn de leerlingen van groep 5 en 6 aan de slag met loten verkopen voor 
Jantje Beton. De helft van de opbrengst mogen we als school houden om er spel- en sportmateriaal 
van te kopen. Bovendien helpt u kansarme kinderen om ook lekker buiten te spelen. De actie loopt 
tot en met 5 juni.  
  
Junivakantie 
Volgende week donderdag begint de junivakantie. Van hemelvaart (30 mei) t/m pinkstermaandag 
(10 juni) zijn alle kinderen vrij. Veel plezier! 
 
Zwemwedstrijden 
Op maandag 1 en dinsdag 2 juli doen we mee met de zwemwedstrijden in het bosbad van Noord-
Sleen. Maandagochtend gaan groep 5 en 6 meteen om half 9 daar naar toe; op dinsdagochtend zijn 
de groepen 7 en 8 aan de beurt. Neem dus allemaal je fiets mee. 
 
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 
 
  
 
 


