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Groepenindeling schooljaar 2019-2020 
Achter de schermen zijn we al druk bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. Nog 
niet alles is bekend, maar we willen jullie toch al vast wat informatie geven. 
* Groep 1 en 2 zullen weer samen 1 groep worden. In de tweede helft van het schooljaar krijgen we 
een LIO-stagiaire in deze groep. Dit betekent dat we dan – mocht de groep erg groot zijn geworden – 
in twee kleinere groepen bepaalde delen van de dag kunnen gaan werken. De groep gaat van start 
met ongeveer 24 leerlingen. 
* Groep 3-4 wordt een groep met ongeveer 29 leerlingen. We zetten hier op de ochtenden een extra 
leerkracht bij in, zodat de groep gesplitst kan worden. 
* Groep 5-6 wordt een combinatiegroep van ongeveer 23 leerlingen.  
* In de bovenbouwgroep zullen ruim 30 leerlingen zitten, mede door de komst van een aantal 
leerlingen van de Piramide in deze groep. We maken hier een groep 7 én een groep 8 van op alle 
dagen van de week. 
Zodra de indeling van de leerkrachten bekend is, zullen we dit laten weten. 
 
 
Schoolreizen en –kamp 
Volgende week gaan de groepen 1 t/m 6 op schoolreis. Informatie over deze reizen heeft u al 
ontvangen.  
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! 
 
 
Onderzoek door schoolassistent 
Een aantal leerlingen van groep 2 zijn afgelopen week bekeken door de schoolassistent. De rest van 
de kinderen van deze groep is volgende week donderdag en vrijdag aan de beurt. Alle ouders 
hebben voorafgaand aan dit onderzoek een vragenlijst ingevuld. In principe is dit onderzoek zonder 
de aanwezigheid van ouders. Achteraf krijgt u verslag van het bezoek. Mocht u hier tegen bezwaar 
hebben, dan kunt u dat aangeven op de vragenlijst. 
 
 
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. 
 
 
Studiemiddag  
Op maandagmiddag 24 juni is er een studiemiddag. Alle kinderen zijn vrij! 
 
 
Rapport 
Op vrijdag 28 juni krijgen alle kinderen hun laatste rapport van dit schooljaar mee. Mocht u naar 
aanleiding van dit rapport nog een gesprek willen met de leerkracht(en), wilt u dit  dan aangeven?  



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 
 
  
 


