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We zijn weer begonnen! 
De vakantie is voorbij en we zijn alweer een week hard aan het werk geweest. 
Zo’n eerste week is altijd een beetje rommelig, maar zo langzamerhand begint het weer te wennen 
voor de kinderen én leerkrachten. 
We zijn van start gegaan met 95 leerlingen, verspreid over 5 groepen. Het is lang geleden dat we 2 
‘losse’ kleutergroepen hebben gehad en we zijn dan ook apetrots dat we met 32 kleuters zijn 
begonnen. En dat worden er natuurlijk in de loop van dit schooljaar nog meer in groep 1.  
Op naar de 100! 
  
Nieuwe leerlingen 
Er zijn 8 nieuwe leerlingen na de vakantie op onze school van start gegaan. Sommige zijn in de 
vakantie 4 jaar geworden en anderen zijn in Sleen komen wonen. We vinden het fijn dat ze voor de 
Akker hebben gekozen. 
In groep 1 zijn Netalja Elling, Stan Dijks, Gijs Bastiaansen en Bram Assen begonnen. In groep 2 zit 
Jaynoah Dijkgat en zijn broer Joël zit in groep 3.  Tot slot zijn Elvira (groep 2) en Florian (groep 5) 
van der Wijk erbij gekomen. 
We wensen deze kinderen een fijne tijd toe op onze school en hopen dat ze snel zullen wennen.  
 
Estafette  
Volgende week gaan we weer beginnen met de lessen Estafette. In verschillende groepen krijgen 
alle kinderen van groep 4 t/m 8 les in voortgezet technisch lezen op het niveau dat bij hen past. Dit 
betekent dat de kinderen niet allemaal bij hun eigen juf/meester in de groep zullen zitten. 
Ook geven we elke week een blad mee naar huis om te oefenen. Wilt u elke maandag erop letten 
dat uw kind(-eren) dit gele mapje mee naar school neemt? 
We laten alle bladen in het mapje zitten, zodat de voorgaande nog een keer herhaald kunnen 
worden.  
 
Luizencontrole 
We waren afgelopen woensdag luizenvrij!  
 
Overblijven 
Voor de kinderen die overblijven staan er in de gang 2 donkergrijze plastic manden waar de 
broodtrommels en het drinken voor het overblijven in gedaan kunnen worden. Deze spullen worden 
door 2 leerlingen van groep 8 in de koelkast gezet, zodat alles lekker fris en koel blijft. 
Wilt u wel de naam van uw kind op de trommel en de beker zetten? Dit om verwarring te voorkomen 
tussen de middag. Het gebeurt dat er 4 dezelfde bekers en trommels staan. 
We willen graag dat het overblijfgeld via de bank betaald wordt. Mocht uw mailadres nog niet 
bekend zijn, geef dit dan door aan Reina, Reina.zwiers@planet.nl. Dan krijgt u aan het eind van de 
maand een berichtje wat u over de betreffende maand moet betalen.  
Als u vragen/opmerkingen heeft betreffende het overblijven horen we dat graag! 
 
Alvast bedankt namens het overblijfteam, 
 
Reina Zwiers 
 
 

mailto:Reina.zwiers@planet.nl


Studiedag 
Volgende week donderdag is er een studiedag van onderwijsstichting Arcade. Deze staat in het 
teken van het nieuwe strategisch beleidsplan dat eind van dit schooljaar klaar moet zijn. Alle 
kinderen zijn deze dag vrij. 
 
Informatie-avonden 
Binnenkort vinden de informatieavonden plaats. Hieronder staat de juiste informatie nog even op 
een rijtje: 

groep 7  maandag 17 september om 19.00 uur (o.a. informatie over plaatsingswijzer) 
groep 8 maandag 17 september om 20.00 uur (voorlichting voortgezet onderwijs) 
groep 5/6 dinsdag 18 september om 20.00 uur 
groep 3 woensdag 19 september om 19.00 uur 
groep 4 woensdag 19 september om 20.00 uur 
groep 1/2 donderdag 20 september om 20.00 uur 

Tijdens deze avond vertellen de leerkrachten o.a. over de specifieke zaken van de groep en de 
activiteiten die dit jaar zullen plaatsvinden. Het vindt plaats in het lokaal van de betreffende 
groep. 
 
Gymmen  
Als het mooi weer is, willen we graag voor groep 3 t/m 8 de gymlessen buiten geven. Denken jullie 
er aan om tot aan de herfstvakantie ook je buitenschoenen en –kleren mee te nemen? 
Ook voor de gymlessen binnen adviseren wij gymschoenen te dragen.  
Omdat het volgende week de allereerste keer na de vakantie is dat juf Caroline les geeft, vinden de 
lessen deze keer in de sporthal plaats. 
Voor de kinderen van groep 1 en 2 vragen we de ouders gymschoenen mee te geven die op school 
mogen blijven, graag met klittenband. Deze schoenen bewaren we op school in een grote mand in 
het speellokaal. Zet in deze schoenen even de naam van uw kind. 
 
Vroeg op school 
Wilt u uw kind(-eren) niet te vroeg naar school sturen? Er is toezicht vanaf 8.15 uur en ’s middags 
vanaf 13.00 uur. Vooral ’s middags is het vervelend als de kinderen die niet overblijven al erg vroeg 
weer terug zijn. De overblijfmoeders zijn niet verantwoordelijk voor deze kinderen.  
 
Telefoonboom 
Elke groep krijgt binnenkort weer een telefoonboom mee naar huis. Deze wordt gebruikt om - 
indien nodig - alle ouders snel te berichten. We gebruiken de telefoonnummers die vorig jaar zijn 
opgegeven. Wilt u dat er een ander nummer vermeld moet worden, geef dit dan z.s.m. door aan de 
leerkracht. Willen ook de nieuwe ouders laten weten welk nummer op de boom vermeld moet 
worden? 
  
Folders voor abonnementen 
In deze beginperiode krijgen de kinderen allerlei folders mee naar huis over bijv. typecursussen en 
abonnementen voor tijdschriften. Dit geven wij mee ter informatie. U beslist zelf of u deelneemt of 
niet; het is absoluut geen verplichting vanuit school.  
Ook informatie die soms als bijlage wordt meegestuurd is puur ter informatie. We willen op deze 
manier bepaalde verenigingen of instanties in Sleen de gelegenheid geven om zich voor te stellen. 
Of u gebruik gaat maken van zo’n aanbod, is uw eigen keuze. 
 
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 lijst opnemen.  
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Team obs De Akker 


