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obs de Piramide   
Donderdag was in een krantenartikel te lezen dat de Piramide haar deuren per 1 augustus moet 
sluiten en dat het tot een fusie met de Akker gaat komen. Dit bericht bevat nogal wat voorbarige 
conclusies, helaas. 
Dat het leerlingenaantal sterk terugloopt en hoogstwaarschijnlijk op 1 oktober 2019 onder de 
opheffingsnorm gaat komen, is een feit. Dat zal dan inderdaad betekenen dat de school dicht zal 
moeten. Dit moet een bestuur vroegtijdig aangeven bij de gemeente, vandaar dat het as. dinsdag 
behandeld wordt in de gemeenteraadsvergadering. 
De besprekingen over een fusie zijn helemaal nog niet opgestart. Als dit gaat gebeuren hebben daar 
de medezeggenschapsraden van beide scholen een groot aandeel in. 
Het is jammer dat zulke berichten in de krant worden geplaatst zonder contact op te nemen met de 
betrokken partijen. Het brengt veel onrust teweeg bij leerkrachten, ouders en kinderen van de 
Piramide die middenin een moeilijk traject zitten.  
 
 
Actie voor de cliniclowns 
De actie voor de cliniclowns was een groot succes! Dat 
heeft u in veel mediaberichten kunnen lezen. Bram en 
Pien hebben de cheque aangeboden tijdens één van hun 
bezoeken aan het ziekenhuis in Nijmegen. 
Iedereen heel hartelijk dank voor het steunen van deze 
actie! 
  
 
Voorstellling DANCE, DANCE, DANCE 
Aanstaande maandag gaan wij met groep 7/8 naar een voorstelling in het kader van het Kunst en 
Cultuurmenu. Dansen, Dansen, Dansen is een levende geschiedenisles. Een energieke reis door de 
tijd met dansen en modeaccessoires uit de jongerencultuur van 1900 tot nu. 
We vertrekken om 12.45 uur al naar Aalden. Wij snappen natuurlijk dat dit niet een hele handige 
tijd is i.v.m. eten en heen en weer reizen. Dus voor wie het handiger is, kun je ook op school even 
gezellig een broodje eten in de klas met juf (zelf lunch mee, overblijf betalen hoeft deze dag niet). 
De ouders die hebben aangeboden om te rijden hebben inmiddels hierover al bericht terug gehad. 
Dank alvast voor het brengen en halen. 
 
Juf Juliëtte en juf Ilona 
 

 
Kikker en zijn vriendjesactie bij AH 
We ontvingen vorige week een mooie cheque van de Albert 
Heijn behorende bij de actie Kikker en zijn vriendjes. Ook 
iedereen die hieraan zijn medewerking heeft verleend; 
hartelijk dank! 
 
 
 
 

 
 



Klassenouders - herhaalde oproep 
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. 
Voor groep 1 en groep 3/4 hebben zich al ouders aangemeld.  
 
 
Rapportgesprekken – herhaalde oproep 
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). 
We hebben ongeveer 10 reacties tot nu toe binnen gekregen. Graag ontvangen we er nog wat meer 
om een goed beeld te krijgen. 
Alvast bedankt! 
 
 
Website/schoolapp – herhaalde oproep 
Nog niet alle ouders hebben de schoolapp geïnstalleerd; we missen nog 17 gezinnen. 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 
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