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Kijkweek 
Van 15 t/m 19 oktober kunnen alle ouders weer komen kijken in school. Mocht u zelf verhinderd 
zijn, is het natuurlijk ook prima als opa of oma een kijkje komt nemen.  
De intekenlijsten hangen vanaf maandag in school bij de lokalen. U kunt daarop aangeven wanneer 
u komt. Wilt u zich wel houden aan het aantal plekken dat er per dag staat aangegeven? 
 
Zakelijke vergadering 
Net zoals vorig jaar belegt de oudervereniging niet meer een zgn. zakelijke ouderavond. Wel willen 
we ouders natuurlijk in de gelegenheid stellen om de oudervereniging en medezeggenschapsraad 
vragen te stellen over de jaarstukken.  
Op de vergadering van de oudervereniging op maandag 29 oktober is het eerste deel ingeruimd voor 
ouders die vragen en/of opmerkingen hebben. U bent hiervoor bij deze van harte uitgenodigd. Ook 
zullen vertegenwoordigers van de medezeggenschapsraad en juf Astrid aanwezig zijn om vragen te 
beantwoorden.  
De stukken van de oudervereniging en de medezeggenschapsraad zullen met de volgende 
nieuwsbrief meegestuurd worden.  
 
Kindertoneel 
Op woensdag 17 oktober vindt het eerste kindertoneel van dit schooljaar plaats. Groep 7 en 8 zullen 
laten zien wat hun talenten zijn op het gebied van dans, muziek en toneel. Ze hebben als thema 
‘Kom erbij’ gekozen en zijn druk aan het oefenen om weer een gevarieerd programma te kunnen 
laten zien vanaf 12.00 uur. 
 
Orkest in de klas 
Op vrijdagmiddag 12 oktober gaat Orkest in de klas weer van start. Groep 7 zal verder gaan op het 
instrument dat ze al hebben. Groep 6 kan op 19 oktober een instrument gaan kiezen. 
Het openingsconcert wat gepland stond op 19 oktober kan helaas niet doorgaan. 
 
Music4kids 
Op donderdagmiddag zal de muziekdocent Pieter een promotieles geven in groep 3-4. Het is de 
bedoeling om na schooltijd AMV-lessen te gaan geven op onze school (algemene muzikale vorming). 
Dit kan alleen doorgaan bij voldoende opgave.  

 
Week van de pauzehap 
In de vorige nieuwsbrief stond dat groep 5-6 mee zou doen aan ‘week van de pauzehap’. Dit klopte 
niet; het ging om groep 3-4. Zij hebben een week lang gesmuld van lekkere pauzehapjes, zoals 
bananen, aardbeien en kwark. 
 
Kinderboekenweek 
Afgelopen woensdag is de kinderboekenweek van start gegaan. Het thema van dit jaar is 
‘Vriendschap: Kom erbij!’. We zijn nog op zoek naar ‘vriendjes’ die willen voorlezen, bijv. opa & 
oma, papa & zijn beste vriend, mama & haar zus, enz. 
 
  
Met vriendelijke groet, 
 
Team obs De Akker 


