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Enquête 
Deze week heeft u de inloggegevens gekregen waarmee u de ouderenquête kunt invullen. We willen 
u vragen deel te nemen aan deze enquête. Met de uitkomsten kunnen we kijken wat er nog beter 
kan op onze school. Ook de leerlingen van groep 6, 7, 8 en de leerkrachten gaan een enquête 
invullen.  
De komende maanden wordt er een nieuw schoolplan geschreven, waarin we moeten aangeven wat 
we willen gaan doen in 2019 t/m 2023. We hebben daar zelf natuurlijk allerlei ideeën over, maar 
door te kijken naar wat u  en onze leerlingen van onze school vinden, kunnen we nog betere keuzes 
maken.  
 
Website/schoolapp 
We hebben de afgelopen periode onze nieuwe website uitgeprobeerd. Het is voor ons een stuk 
makkelijker geworden om er nieuwe informatie en foto’s op te zetten. Daarnaast kunnen we per 
item aangeven of het op het openbare of beveiligde deel van de website geplaatst moet worden. 
Het beveiligde deel is alleen voor ouders in te zien. We willen u vragen om de app te installeren (op 
telefoon of tablet), omdat dit voor ons een belangrijk communicatiemiddel is naast de mail. Dit 
kunt u doen aan de hand van de volgende e-instructievideo te bekijken:  
https://vimeo.com/225546337  
U hoeft alleen de relevante (verplichte) persoonsgegevens in te vullen. Overige gegevens zijn niet 
nodig. Deze staan reeds in ons schooladministratiesysteem. De activatiecode is: akker1 
U hebt de instructie voor installatie vandaag ook nog op papier ontvangen.  
Als u zich aanmeldt, krijgt u voortaan de nieuwsbrief automatisch toegestuurd. Omdat het een 
bepaalde tijd duurt, voordat alle ouders zich hebben aangemeld, blijven we de nieuwsbrief ook nog 
op de oude manier toesturen. Het kan dus zijn, dat u de nieuwsbrief dubbel ontvangt. Zodra we 
hebben vastgesteld dat alle ouders zich hebben aangemeld, zal de nieuwsbrief alleen nog maar 
automatisch worden toegestuurd. 
Succes met de installatie! 
 
Veurdrachtswedstried 
Afgelopen woensdag hebben Susan Otten en Teun Hilbrands mee gedaan aan de voorronde van de 
veurdrachtswedstried in Dalen. Beide leerlingen deden het zo goed, dat ze onze school mogen 
vertegenwoordigen in de finale vanavond in het Atlas-theater in Emmen. Zet ‘m op! 
 
Invallerstekort 
Zoals u hebt kunnen lezen in diverse media, is het invallerstekort nog steeds een groot probleem. In 
het westen des lands is het probleem inmiddels problematisch, maar ook in onze regio nemen de 
problemen toe. De afgelopen weken waren collega-scholen binnen onze stichting genoodzaakt 
groepen naar huis te sturen, soms meerdere dagen van de week.  
Binnen onze scholengroep hebben we een vaste invaller, juf Annemarie, maar u zult begrijpen dat 
één invaller voor 4 scholen tijdens een griepgolf niet voldoende zal zijn. 
We hopen dat het niet nodig zal zijn om groepen thuis te laten, maar in uiterste noodzaak zullen 
ook wij deze maatregel moeten nemen. We zullen u proberen op tijd in te lichten, zodat u thuis 
opvang kunt regelen. 
 
MR-jaarverslag  
In de mail hebt u het MR-jaarverslag ontvangen. Hebt u nog vragen over dit jaarverslag, dan bent u 
op dinsdag 18 december van harte welkom op de MR-vergadering. Deze begint om 19.30 uur.  
U kunt ook uw vragen en/of opmerkingen mailen naar mr@obsdeakker.nl. 

https://vimeo.com/225546337
mailto:mr@obsdeakker.nl


Rapport en rapportgesprekken 
Dit jaar krijgen alle leerlingen het rapport op vrijdag 23 november mee naar huis. Dit is voordat de 
rapportgesprekken plaatsvinden. Deze worden namelijk op dinsdag 27 en woensdag 28 november 
gehouden. Volgende week ontvangt u de uitnodiging hiervoor.  
We hebben ervoor gekozen om het rapport eerder mee naar huis te geven, zodat u zich beter kunt 
voorbereiden op het rapportgesprek.  
 
Juf Juliëtte 
In groep 7 en 8 is deze week juf Juliëtte begonnen met haar LIO-stage. Dit betekent dat ze 3 dagen 
per week zelfstandig de groep moet draaien. Juf Ilona en juf Janet zijn natuurlijk wel gewoon op 
school aanwezig.  
 
Kindgesprekken 
Vorige maand hebben we een studiemiddag gehad die over het portfolio en kindgesprekken ging. We 
zijn hier al een poosje mee aan het experimenteren, maar het wordt hoog tijd om het portfolio ook 
aan ouders te laten zien. Dit gaat in de loop van dit schooljaar gebeuren. We hebben op deze 
studiemiddag concreet afgesproken wat we in dit portfolio willen laten zien.  
Vorig schooljaar hebben we met een aantal kinderen een kindgesprek gevoerd. We hebben 
afgesproken om dit schooljaar met alle kinderen 2x zo’n gesprek te voeren. De eerste ronde gaat 
binnenkort van start.  
 
Leerlingenraad 
De eerste vergadering van de leerlingenraad heeft twee weken geleden plaatsgevonden. De nieuwe 
leden zijn Josje Groen (groep 5), Luuk Reinders (groep 6), Britta Bos/Thijmen ter Veen (groep 7) en 
Guido Wenker (groep 8). De kinderen hebben verteld hoe de verkiezing in de groep ging en waarom 
ze graag in de leerlingenraad wilden gaan zitten. 
 
Studiemiddag 
Op maandagmiddag 26 november zijn alle leerlingen vrij. De juffen en meester hebben een 
studiemiddag. 
 
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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30 Oktober 2018 

 

Een brief van Sinterklaas        

 

Hallo lieve kinderen, 

 

Hoe gaat het met jullie? Hier in Spanje gaat het goed hoor. Het duurt niet zo lang meer en dan 

kom ik weer naar jullie toe.  Ik verheug me er al weer op om iedereen weer te zien. Samen 

met de pieten zijn we al weer druk met de voorbereidingen bezig, maar er moet nog wel heel 

veel gebeuren. De boot moet nog gereed gemaakt worden, cadeautjes moeten we ook nog 

inpakken en het paard moet nog geborsteld. Eigenlijk nog best wel veel te doen dus. Maar dat 

gaat zeker ook nu wel goed komen.  

 

Dit jaar komt de stoomboot van Sinterklaas in Nederland aan in Zaandijk op zaterdag 17 

November en daarna kom ik een week later naar Sleen op zaterdag 24 November.  

 

We gaan het iets anders doen dan vorige jaren. Ik zou het leuk vinden wanneer jullie deze 

keer iets eerder naar het MFC kunnen komen. De pieten hebben namelijk gevraagd of ze voor 

alle kinderen van Sleen een echte pieten-gym mochten organiseren in plaats van een optocht 

door het dorp. 

 

Wil jij leren hoe je een hulppiet kunt worden? Kom dan samen met de pieten van Sinterklaas 

lekker gymmen. De pieten zullen je leren hoe je over grote en hoge daken moet lopen, hoe je 

door de schoorsteen moet glijden en hoe je het best zoveel mogelijk cadeautjes op elkaar kunt 

stapelen. Natuurlijk kan je ook genieten van lekkere pepernoten en Sinterklaasmuziek. 

Heel veel spelletjes doen dus en je kan dan ook echt pieten-diploma krijgen. Met een heel 

mooi cadeautje erbij natuurlijk.  

 

Je kunt lekker gymmen en dansen en natuurlijk je pieten-diploma behalen op zaterdagmiddag 

24 November tussen 14:00 uur en 15:00 uur. En luister, natuurlijk komt Sinterklaas daar 

ook, als jullie beginnen te zingen dan weet ik wel waar ik wezen moet want ik wil wel eens 

zien hoe goed jullie de pieten-trucjes kunnen! 

                                                                                              
Tot zaterdag 24 November in Sleen! 

Groeten van de Pieten en Sinterklaas uit het zonnige Spanje   
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