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Informatie-avonden 
Afgelopen week vonden de informatieavonden plaats. We zijn blij dat weer veel ouders deze 
avonden hebben bezocht. Tijdens deze avonden is informatie gegeven over het reilen en zeilen van 
de diverse groepen. Mocht u benieuwd zijn, hoe het in de praktijk eruit ziet, bezoek dan de 
kijkweek in oktober.  
 
Estafette  
Willen jullie het gele Estafette mapje op maandag mee naar school nemen? 
 
Kinderpostzegels 
Vanaf woensdag 26 september t/m 3 oktober is het weer zover: de kinderpostzegelactie. De 
kinderen van groep 7 en 8 gaan langs de deuren om postzegels en andere leuke producten te 
verkopen. De opbrengst is bedoeld voor kinderen die het minder goed hebben dan onze kinderen. 
Met dit geld kunnen ze een betere toekomst tegemoet gaan. Voor kinderen, door kinderen. 
 
Week van de pauzehap 
Groep 5 en 6 doet komende week mee met de ‘Week van de pauzehap’. Als gezonde start biedt de 
organisatie Ik eet het beter dit lesprogramma aan. Het bestaat uit filmpjes, opdrachten en gezonde 
tussendoortjes voor alle kinderen. Ze ervaren op deze manier met elkaar hoe lekker zo’n gezonde 
pauzehap kan zijn.  
 
Kinderboekenweek 
Op woensdag 3 oktober gaat de kinderboekenweek van start. Het thema van dit jaar is 
‘Vriendschap: Kom erbij!’. Als u wat meer wilt weten over de kinderboekenweek, kijk dan op de 
site www.kinderboekenweek.nl. 
 
Studiedag 
Op donderdag 13 september vond de Arcadedag plaats voor alle medewerkers van 
onderwijsstichting Arcade. Het was een geslaagde dag met in het ochtenddeel drie inspirerende 
sprekers. We werden geprikkeld om na te denken hoe we onze kinderen opleiden voor beroepen die 
misschien nu nog wel niet eens bestaan.  
In de middag zijn we met z’n allen op pad gegaan om te horen hoe anderen over het onderwijs 
denken. Mensen uit het bedrijfsleven, van de kinderopvang, ouders, leerlingen en willekeurige 
mensen op straat werden geïnterviewd. Wat vonden zij van hun eigen basisschool en wat zouden ze 
graag zien gebeuren op de basisschool van de toekomst? 
Voor meer informatie: https://www.coevordenhuisaanhuis.nl/nieuws/regio/551712/congres-luidt-
nieuw-schooljaar-arcade-in.html. 
 
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 
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 Wijziging danstijden!!! 

Wie houdt er van dansen? 

 
Gymvereniging Sleen wil een 

streetdancegroep gaan beginnen op de 

woensdagmiddag van 14.30 uur tot 15.30 

uur in de sporthal. 
(voor kinderen vanaf 6 jaar) 

 
Heb je zin om te gaan dansen, meld je dan aan via 

onze mail gvsleen@hotmail.com of bel 

A. Hegen 0612953621 
 
 

Streetdance 
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