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Zomervakantie 
De vakantie is begonnen! 
Lekker uitrusten, leuke dingen doen en genieten van het vrij zijn. We zien jullie graag terug op 
maandag 26 augustus. 
 
Juf Annemarie 
Afgelopen jaar heeft juf Annemarie de lesgevende taken van juf Geertje waargenomen. En ze was 
twee dagen in de week de vaste invaller voor scholengroep Schoonoord (Vlinderhof, Akker, Piramide 
en Van Royen).  
We vinden het heel fijn dat juf Annemarie werkzaam blijft in onze scholengroep komend schooljaar. 
Ze gaat 4 dagen werken als invaller. Mocht er niemand vervangen hoeven te worden, dan kunnen we 
haar inzetten als extra leerkracht. 
 
Zomerlezen met de VakantieBieb! 
Kinderen die gedurende de zomervakantie bijna niet lezen, kunnen maar liefst 1 à 2 AVI‐niveaus 
terugvallen in hun leesontwikkeling, blijkt uit onderzoek. Lezen in de zomervakantie is belangrijk 
voor uw kind en dat kan ook heel goed digitaal met de VakantieBieb‐app van de Bibliotheek. In de 
VakantieBieb‐app is onder andere een selectie van digitale kinderboeken (e‐books) opgenomen. Het 
enige dat u hoeft te doen, is de app op uw tablet of smartphone te zetten en de e‐books te 
downloaden. Kijk voor de app op www.vakantiebieb.nl. 
Doet u dat voor vertrek want één keer gedownload betekent dat u geen internet meer nodig heeft. 
Laat de zomer maar komen!  
 
Godsdienst en HVO 
Na de zomervakantie krijgen alle kinderen van groep 7 en 8 HVO-lessen aangeboden. Het animo 
voor godsdienstlessen was dusdanig klein, dat we geen aanspraak konden maken op een 
godsdienstdocent van het dienstencentrum (een groep moet minimaal 7 kinderen groot zijn). 
Annalies Hofman zal de lessen geven.  
 
Inloop 
Op maandag 26 augustus begint het schooljaar 2019-2020. Als om 5 voor half 9 de bel gaat, mogen 
de papa’s/mama’s of andere begeleiders mee naar binnen. Alle kinderen kunnen dan laten zien 
waar hun nieuwe lokaal is. Om kwart voor 9 willen we graag gaan starten met de lessen. Voor de 
ouders is er dan een kopje koffie in de hal.  
 
Bedankt en tot ziens 
Via deze weg wil ik iedereen bedanken voor een heel fijne, leerzame en leuke tijd in de 
scholengroep. Mede vanwege de afname van het aantal leerlingen in de scholengroep en het sluiten 
van O.B.S. de Piramide is er met directie van de scholengroep en voorzitter college van bestuur 
gekozen voor een verandering in de aansturing van de scholengroep. Met ingang van het schooljaar 
2019-2020 zal ik geen deel meer uitmaken van de directie binnen deze scholengroep. Ik krijg de 
kans om in de scholengroepen O.B.S. de Regenboog in Slagharen, O.B.S. de Klimop in de Krim, 
O.B.S. Prinses Irene in Gramsbergen en O.B.S. Cantecleer in Kloosterhaar mijn directietaken in 
samenwerking met Jent Hadderingh voort te zetten. 
Als directeur heb ik met heel veel plezier in de scholengroep gewerkt. Dank daarvoor en tot ziens. 
Annet Horsting-Mazenier 
 

http://www.vakantiebieb.nl/


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.  
In augustus wordt er geen oud papier opgehaald! 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Team obs de Akker 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 


