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Geen tropenrooster 
Afgelopen week waren er diverse scholen in onze omgeving die een tropenrooster hanteerden. Op 
onze school hebben we dit niet gedaan na afwegen van een aantal zaken. Het ging om een gering 
aantal dagen dat de temperatuur zo hoog was, met name dinsdagmiddag. Bovendien blijven er op 
dinsdag een heel groot aantal kinderen over. Een belangrijke overweging was ook dat we ouders 
niet weer wilden vragen om extra opvang te regelen. Dat hebben we dit jaar al een aantal keer 
moeten doen bijv. bij de stakingsdag en als er geen invaller beschikbaar was voor een zieke 
leerkracht. 
De kinderen én leerkrachten hebben het prima doorstaan en hebben als ‘beloning’ woensdagmorgen 
een klein ijsje  gekregen. 
 
Nieuwe collega’s 
Wij zijn Ankie Eggens-Brinksma en Dorothé Ensing-Lankhorst.       
Wij werken allebei al heel lang op de Piramide in Erm en hebben ervaring in alle groepen.     
Hoewel we het erg jammer vinden dat onze school gaat sluiten, vinden we het leuk dat we samen 
naar de Akker gaan. We kennen de school en het team en er gaan natuurlijk ook een 
aantal leerlingen van de Piramide mee. 
 
Ankie: Ik woon in Odoorn, samen met mijn man. Wij hebben 2 dochters die inmiddels 
niet meer thuis wonen en ik ben ook al oma. Ik ga volgend jaar 4 dagen op de Akker 
in groep 7 werken. Ik heb er erg veel zin in. Een aantal kinderen ken ik al, omdat ik 
laatst een middag ingevallen heb in groep 5/6.  
 
Dorothé: Ik woon in Emmen/Westenesch, samen met mijn man. Onze twee kinderen 
zijn de deur al uit. Ik ga volgend jaar 1 dag op de Akker in groep 7 werken (maandag) 
en 1 dag in groep 3/4 op de Vlinderhof.  In een ver verleden, tijdens mijn laatste jaar 
op de Pedagogische Academie, heb ik stage gelopen op de Akker. Ik vind het dan ook 
erg bijzonder om daar nu te gaan werken. 
 
We hopen op een fijne tijd op de Akker. 
                                          
 
 
 

Mijn naam is Dennis Schmeier. Samen met mijn vriendin Dana en 
mijn kinderen Saar (5 jaar) en Cas (3 jaar) woon ik in Schoonebeek. 
De afgelopen twee jaren heb ik als locatiecoördinator gewerkt op 
OBS Parkschool in Coevorden. Hiervoor heb ik nog drie jaar als 
leerkracht/bouwcoördinator gewerkt op de Parkschool en zeven 
jaar als leerkracht op de Burgemeester Wessels Boerschool in Dalen. 
Ik heb deze week mijn studie ‘Schoolleider vakbekwaam/directeur’ 
afgerond. Ik heb ontzettend veel zin om als locatiecoördinator aan 
de slag te gaan in de scholengroep Schoonoord. Ik zal vooral op de 
Vlinderhof en de Van Royenschool werkzaam zijn, maar jullie zullen 
me vast ook wel op de Akker rond zien lopen. Volgende week maak 
ik kennis met alle collega’s op de scholen. Ik wens iedereen alvast 
een fijne vakantie en we zien elkaar in het nieuwe schooljaar. 



Verjaardagfeest 
In de extra nieuwsbrief die bij de mail zit, kunt u lezen hoe ons verjaardagsfeest eruit gaat zien. We 
vieren op dinsdag 9 juli dat we allemaal weer een jaartje ouder zijn geworden! 
 
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. 
 
Rapport 
Vandaag hebben alle kinderen hun laatste rapport van dit schooljaar meegekregen. Mocht u naar 
aanleiding van dit rapport nog een gesprek willen met de leerkracht(en), wilt u dit  dan aangeven?  
 
Musical 
Op woensdag 3 juli voeren de kinderen uit groep 7 en 8 de muscial Gewoon Super! op in zaal 
Wielens. Deze avond is tevens de ‘afscheidsavond’ voor de kinderen uit groep 8. Er wordt nog flink 
geoefend om er iets moois van te maken! 
 
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 
 
 


