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Groepenindeling schooljaar 2020-2021 

Volgend schooljaar gaan we werken met 5 groepen. Hieronder ziet u welke leerkrachten in de 

verschillende groepen zullen gaan lesgeven. 

groep 1-2 juf Geertje (maandag, dinsdag en woensdag)  

juf Dorien (donderdag- en vrijdagmorgen) 

juf Iris—onderwijsassistent (alle ochtenden) 

groep 3 juf Connie (maandag, dinsdag en woensdag)  

juf Rianne (donderdag en vrijdagmorgen) 

groep 4 juf Rianne (maandag) 

 juf Ankie (dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdagmorgen) 

groep 5-6 meester Werner (hele week) 

groep 7-8 juf Ilona (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) 

juf Dorien (woensdag) 

Juf Ankie zal op vrijdagmiddag een aantal keren lesgeven in groep 5-6 en helpen in groep 7-8. 

Juf Caroline blijft op dinsdag de gymlessen verzorgen. Juf Hetty zal weer de ib-taken op zich 
nemen op de dinsdag en woensdag (1x per 2 weken). En Arie 

blijft 2 dagdelen conciërge aan onze school.  

De directie van de scholengroep (Akker, Vlinderhof en Van 
Royenschool) wordt gevormd door juf Astrid Eenkhoorn 
(directeur) en meester Dennis Schmeier (locatiecoördinator). 

Beide zijn 4 dagen werkzaam in de scholengroep. 

Afscheid juffen 

We gaan aan het eind van dit schooljaar afscheid nemen van drie juffen. Juf Annet en juf   

Janet gaan na 14 jaar verbonden te zijn geweest aan de Akker de overstap maken naar een 

nieuwe werkplek. Juf Annet gaat werken in Gramsbergen op de Prinses Ireneschool. Juf Janet 

gaat werken op de Ravelijn in Radewijk, Hardenberg. We gaan ze ontzettend missen, maar 

wensen ze vooral heel veel succes! 

Juf Dorothé was nog maar 1 jaar bij ons werkzaam. Ook werkte ze dit jaar op de Vlinderhof in 

Noord-Sleen en daar blijft ze ook volgend schooljaar werken. We zullen haar dus nog wel eens 

tegenkomen bij gezamenlijke scholingsdagen. 

Op de Akker ontstaat door dit vertrek ruimte voor een nieuwe leerkracht: juf Dorien Assen.  

Ze zal zich in de volgende nieuwsbrief voorstellen en voor de vakantie kennis maken met de 

kinderen. Bovendien komt juf Iris, die al drie ochtenden bij groep 1-2 was, volgend schooljaar 

elke dag bij ons werken in groep 1-2.  



OMVOS-actie 

Vanavond om 18.00 uur begint de OMVOS-
actie. Graag alle spullen op tijd aan de straat 

zetten.  

Middagpauze korter 

Op onze school duurt de middagpauze van 12.00 tot 13.15 uur. We zouden graag volgend 

schooljaar deze pauze met een kwartier willen inkorten. Dit betekent dat de kinderen dan 

weer om 13.00 uur beginnen op school en ze om 15.00 uur vrij zijn. De tijd van de woensdag 

verandert niet. 

We willen dit graag omdat de ervaring van de afgelopen jaren is, dat de huidige tijd voor   

kinderen die overblijven best lang duurt. We kunnen echter niet zo goed inschatten wat deze 

verkorting van tijd gaat betekenen voor kinderen die thuis een broodje eten. 

Daarom vragen we uw mening. Laat weten op nieuwsbrief@obsdeakker.nl of u ons voorstel 

een goed idee vindt of juist niet. Graag horen we dan ook de reden waarom u dit vindt. 

Deze wijziging is niet een dusdanige verandering van schooltijden, dat 

daarvoor een enquête onder alle ouders moet worden uitgeschreven. Dit 

zou bijv. wel het geval zijn als je zou gaan werken met een continuroos-

ter. Dat is hier niet aan de orde. Het gaat alleen om een kleine ver-

schuiving in tijd van de middagpauze. 

Hoe meer meningen binnenkomen, des te beter we een afweging kunnen 

maken of ons voorstel een goed voorstel is. Graag reageren dus! 

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 namen vermelden. 

Verjaardagsfeest 

Op dinsdag 30 juni zijn alle juffen en meesters jarig. 
We vieren dat samen met alle kinderen van school.  
Deze dag mogen de kinderen allemaal verkleed naar 

school komen. 

Er hoeft geen eten en drinken meegenomen te worden 

en ook tussen de middag zorgen we voor iets lekkers! 

Nog meer afscheid 

Ook onze vaste overblijfhulpen, Jannie 
Woppenkamp en Reina Zwiers, gaan de  
Akker aan het eind van dit schooljaar ver-
laten. Ze hebben vele jaren ons geholpen 
bij het overblijven. Eerst bij hen thuis en 

later op onze school.  

We zijn blij dat de andere overblijfhulpen 
zich vaker beschikbaar hebben gesteld om 
te helpen, zodat we volgend schooljaar 
gewoon weer elke dag kinderen kunnen 

laten overblijven op onze school.  


