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Sinterklaasfeest
Vorige week hebben we een geweldig sinterklaasfeest gehad. Wat was het gezellig!
Op onze site en in de schoolapp staan heel veel foto’s van deze dag, o.a. gemaakt door Femmie
Zeewuster, de oma van Thijmen, Jorrit en Simon.
Dank aan de oudervereniging en andere ouders die ons deze dag hebben geholpen!
Kerstfeest
Vorige week hebben de kinderen een extra nieuwsbrief meegekregen 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 een gerecht klaar te maken. We hopen natuurlijk dat de kinderen
meehelpen om de gerechten te maken. Op de lijst bij het klaslokaal kunt u aangeven welk gerecht
er wordt gemaakt.
De avond wordt afgesloten met een mini-concert door de kinderen uit groep 6 en 7 van Orkest in de
klas, bijgestaan door alle andere kinderen van onze school.
Op het plein zal de oudervereniging zorgen voor een warm drankje voor alle ouder(s)/verzorger(s)
en andere belangstellenden. Er zal ook een bus komen te staan waarin u uw donatie voor de actie
van de Cliniclowns kunt doneren. Zie ook https://www.cliniclowns.nl/steun-ons/acties/kom-inactie/actie/bram--pien.
Bericht van de oudervereniging over oud papier halen
De oudervereniging is zeer content met de ouders die iedere eerste zaterdag van de maand helpen
met het ophalen van het oud papier. Door deze actie zamelen we, zoals u in de jaarstukken hebt
kunnen lezen, jaarlijks een mooi bedrag in die ten goede komt van de kinderen.
Helaas gebeurt het ook dat ouders die ingepland staan, zonder afmelding, verstek laten gaan. We
zien liever dat u ruilt zodat er maandelijks hetzelfde aantal mensen aanwezig is voor de inzameling
van het oud papier. Bent u niet geweest, maar stond u wel ingedeeld (zie hiervoor ook de
schoolkalender) ? Dan ontvangt u de eerst volgende keer nogmaals een briefje met daarop uw
indeling voor het oud papier.
We hopen op uw medewerking.
Kerstbakjes maken
Al jaren maken de leerlingen van groep 7 en 8 kerstbakjes voor de oudste inwoners van Sleen.
Helaas krijgen we geen gegevens meer over deze mensen via de gemeente in verband met de AVGregelgeving. We hebben daarom dit jaar kerstlichtjes gemaakt met de kinderen en deze afgeleverd
bij de bewoners van de Schoel.
Kerstvakantie
Op vrijdag 21 december om 12.00 uur begint voor iedereen de kerstvakantie. Op 7 januari hopen we
jullie allemaal weer terug te zien!
Klassenouders
Wij zouden graag willen gaan werken met klassenouders. Deze ouder is de contactpersoon tussen de
leerkracht en de rest van de ouders. In sommige gevallen kan deze klassenouder snel zaken
communiceren of regelen, denk bijv. aan vervoer naar een voorstelling of helpen bij creatieve
activiteit.
Hebt u belangstelling om klassenouder te worden, geef dit dan door aan de betreffende leerkracht.

Rapportgesprekken
We hebben het als team gehad over de rapportgesprekken. We willen onderzoeken of het mogelijk
is om de gesprekken ook op de middag te houden. Op dit moment komen veel ouders met z’n
tweeën naar het rapportgesprek van hun kind(-eren) en dat vinden we heel fijn. Het is prettig om
beide ouders wat beter te leren kennen tijdens deze gesprekken. Het zou jammer zijn als dat niet
meer gebeurd omdat we de gesprekken op de middag gaan plannen.
Zou u een reactie willen geven of u het wenselijk vindt dat de gesprekken ’s middags plaatsvinden?
U kunt de mail beantwoorden waarin de link van de nieuwsbrief staat (nieuwsbrief@obsdeakker.nl).
Alvast bedankt!
Enquête – herhaalde oproep
Twee weken 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 bijna 40% 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.
Schoolfoto – herhaalde oproep
Denkt u er aan om de groepsfoto’s te bestellen? In de nieuwsbrief van twee weken geleden stonden
de inloggegevens voor het bestellen van de schoolfoto’s.
Website/schoolapp – herhaalde oproep
Nog niet alle ouders hebben de schoolapp geïnstalleerd. We willen u vragen dit z.s.m. te gaan doen.
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
Als u zich aanmeldt, krijgt u voortaan de nieuwsbrief automatisch toegestuurd. Omdat nog niet 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.
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: - digilab on tour

