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Schoolontbijt
Op vrijdag 9 november eten we met alle kinderen op school. We doen mee met het nationaal
schoolontbijt. Iedereen mag dus deze dag met een lege maag naar school komen. Meer informatie
vindt u onder aan deze nieuwsbrief.
Bezoek Drents Museum
In het kader van ons Kunst en Cultuur-menu gaan wij donderdag 8 november met groep 7 & 8 naar
het Drents Museum in Assen.
Wij worden met de bus bij school opgehaald om 9.30 uur en zullen rond 13.30 uur terug zijn. School
is ook voor deze groep gewoon uit om 15.15 uur.
Alle kinderen moeten deze dag naast hun pauzehap dus ook even een lunchpakketje meenemen.
Groeten juf Dewi en juf Ilona
Luizencontrole
Volgende week woensdag vindt de luizencontrole plaats.
Fietsenkeuring
Gisteren zijn er 51 fietsen gekeurd door medewerkers van Veilig Verkeer Nederland. In 75% bleken
de fietsen tiptop in orde. De afgekeurde fietsen hadden koplampen die niet werkten, een kapot
achterlicht of geen zijreflectie.
Vooral tijdens de donkere winterperiode die we nu ingaan is het erg belangrijk goed zichtbaar te
zijn voor het andere verkeer!
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 dan zien wat jullie vinden dat er 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

