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Sinterklaasfeest
Op woensdag 5 december komt Sinterklaas natuurlijk een bezoek brengen aan alle kinderen op de
Akker. We hopen dat hij rond half 9 met zijn pieten op het schoolplein aan zal komen.
Wilt u als ouder aanwezig zijn bij de aankomst van Sinterklaas op het plein, dan bent u van harte
welkom. Dit zal ongeveer 10 minuten duren en daarna zal Sinterklaas snel naar binnen gaan om alle
groepen te gaan bezoeken.
We hanteren de gewone lestijden deze dag. We gaan er een hele leuke dag van maken.
Schoolfoto
In de bijlage van deze nieuwsbrief (onderaan de nieuwsbrief) vindt u de inlogcode voor het
bestellen van de groepsfoto’s. Als u inlogt kunt u alle foto’s zien en aangeven welke u wilt
bestellen.
Aanwezigheid juf Astrid
Annet Horsting, de mede-directeur van scholengroep Schoonoord, is al een paar weken ziek. Het
ziet er naar uit dat dit nog wel een tijdje zal gaan duren. Juf Astrid heeft haar taken overgenomen
en is ook dagdelen aanwezig op de Piramide en de Van Royenschool. Dit betekent dat ze op
woensdag en donderdag niet op de Akker is, maar wel op vrijdagmorgen. Per mail is juf Astrid
dagelijks te bereiken.
Enquête
Vorige week heeft u de inloggegevens gekregen waarmee u de ouderenquête kunt invullen. We
willen u vragen deel te nemen aan deze enquête. Op dit moment heeft helaas nog maar een kwart
van alle ouders de vragenlijst ingevuld!
Met de uitkomsten kunnen we kijken wat er nog beter kan op onze school. Hoe meer ouders de
vragen invullen, hoe betrouwbaarder de uitkomsten voor ons zijn.
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.
Alle leerlingen van groep 6, 7, 8 hebben inmiddels de leerling enquête ingevuld.
Website/schoolapp
We willen u vragen om de schoolapp te installeren, omdat dit voor ons een belangrijk
communicatiemiddel is naast de mail. Nog niet alle ouders hebben dit gedaan.
Dit kunt u doen aan de hand van de volgende e-instructievideo te bekijken:
https://vimeo.com/225546337. De instructie heeft u ook op papier gekregen.
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!

Leerlingenraad
In de leerlingenraad is gesproken over het omgaan met de buitenspelmaterialen. Er wordt heel vaak
slecht opgeruimd en daardoor verdwijnen er veel spullen. Ook de manier waar we ermee omgaan, is
niet altijd de juiste.
We hebben afgesproken om eerst een goed plan te maken hoe we ervoor kunnen zorgen dat we
duurzamer met onze spullen omgaan, voordat we weer nieuwe spullen gaan bestellen. Alle leden
gaan de komende tijd hierover praten in hun groep.
Kerstfeest
Volgende week krijgen de kinderen een nieuwsbrief mee met alle informatie over het kerstfeest op
woensdag 19 december. We gaan met z’n allen eten op school en vragen alle ouder(s)/verzorger(s)
om samen met uw kind(-eren) een gerecht klaar te maken.
Meer informatie dus in de extra nieuwsbrief die volgende week meegaat naar huis.
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

Bijlage:

- informatie bestelling groepsfoto’s

