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Herfstvakantie
Lekker even een weekje niet naar school. Uitslapen, uitrusten, misschien wel eventjes op vakantie,
of lekker buiten spelen met de bladeren. We wensen iedereen een goede vakantie en tot maandag
29 oktober.
Kijkweek
Afgelopen week hebben weer veel papa’s en mama’s gekeken in de groepen. Het was erg gezellig!
Mocht u niet in de gelegenheid zijn geweest om te komen, dan kunt u altijd contact zoeken met de
leerkrachten om een andere keer te komen. Of even geduld hebben, want in maart hebben we
natuurlijk weer een kijkweek!
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 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
zal juf Astrid aanwezig zijn om vragen te beantwoorden. De vergadering begint om 20.00 uur.
De medezeggenschapsraad zal op haar eerst komende vergadering ook op deze manier de ouders
uitnodigen om vragen te stellen over het jaarverslag. Dit jaarverslag zullen t.z.t. naar alle ouders
sturen.
De stukken van de oudervereniging (jaarverslag en financieel jaarverslag +begroting) vindt u als
bijlagen bij de mail.
Kinderboekenweek
Vorige week hebben we de kinderboekenweek afgesloten met voorlezen in de groep. Helaas hadden
zich maar twee ‘vriendjes’ aangemeld; de vader en moeder van Elin Bakker hebben voorgelezen in
groep 2. Dit was erg leuk en een bijzondere ervaring voor de kinderen.
In de andere groepen werden de kinderen voorgelezen door een leerkracht, maar niet hun eigen
leerkracht.
Fietsenkeuring
Op donderdag 1 november kunnen alle leerlingen uit groep 3 t/m 8 hun fiets laten keuren. Vandaag
hebben de kinderen een papier meegegeven waarop de items staan waar naar wordt gekeken.
Groep 1/2 krijgt een les van één van de medewerkers van Veilig Verkeer Nederland.
Schoolontbijt
Op vrijdag 9 november eten we met alle kinderen op school. We doen mee met het nationaal
schoolontbijt. Meer informatie vindt u op www.nationaalschoolontbijt.nl.
Website
Zoals jullie hebben kunnen zien, is de nieuwe website online. Hij is nog volop in ontwikkeling, dus
er veranderen steeds weer dingen. Het besloten deel voor de foto’s zal binnenkort actief worden. U
krijgt daarvoor een inlogcode.
De schoolapp wordt momenteel uitgeprobeerd. Wanneer deze operationeel wordt, krijgt u daar ook
de instructies voor om de app te downloaden.

Enquête
In november mogen alle ouders van onze school een enquête invullen. Dit gebeurt op alle scholen
van onderwijsstichting Arcade. Ook de leerlingen van groep 6, 7, 8 en de leerkrachten gaan dit
doen.
We kunnen dat zien wat jullie vinden wat al goed gaat op de Akker en wat nog beter kan.
Binnenkort zult u per mail worden uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen.
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

