
NIEUWSBRIEF 
OBS De Akker 
Oldenhoffstraat 5,  7841 AJ Sleen,  0591-361766, directie@obsdeakker.nl 

schooljaar 2020-2021 

nr. 13—9 april 

Leerkrachten hebben hun Kanjertraining-licentie behaald! 

In 2015 zijn de leerkrachten begonnen met de Kanjertraining. Deze opleiding 

kent een basiscursus van 3 dagen en een aantal nascholingsbijeenkomsten 

van 1 dag. Afgelopen dinsdag hebben alle leerkrachten weer zo’n nascholing 

gevolgd. De meeste leerkrachten van onze school hebben nu licentie C     

behaald, de eindlicentie. De andere leerkrachten hebben licentie B behaald. 

Op zo’n nascholingsdag wordt er gesproken over de lessen die in de groepen 

worden gegeven en hoe de kanjercultuur op onze school eruit ziet. Ook de 

nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikke-

ling van kinderen worden besproken. 

Wat is de Kanjertraining? 

De Kanjertraining heeft tot doel sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting en sociaal teruggetrokken 

gedrag te voorkomen of te verminderen en het welbevinden te vergroten bij kinderen en jongeren. Het is weten-

schappelijk bewezen dat het een effectieve training is. 

Wat doet de Kanjertraining? 

De Kanjertraining wordt van groep 1 t/m groep 8 ingezet en bevat lessen die wekelijks gegeven worden geduren-

de het hele schooljaar. De aanpak van de Kanjertraining komt ook tot uiting in leerkrachtgedrag, schoolbeleid en 

ouderparticipatie. De methodiek bestaat o.a. uit het oefenen van sociale vaardigheden waaronder het omgaan 

met pesten, rollenspelen m.b.v. de vier petten of handpoppen met de petjes, feedback geven aan elkaar en  

vertrouwensoefeningen. De petten staan voor vier typen gedrag. Kinderen leren hun eigen gedrag en die van  

medeleerlingen te herkennen en leren welke keuze ze in hun gedrag hebben.   

En hoe nu verder? 

De leerkrachten van onze school zijn enthousiast over de Kanjertraining. We zullen de komende jaren steeds 

blijven evalueren wat goed gaat en wat beter kan. Ook zullen we—als dit weer mogelijk is—een ouderavond   

organiseren om alle ouders die de training nog niet kennen, te informeren. Bent u nu al nieuwsgierig geworden, 

dan kunt u informatie vinden op www.kanjertraining.nl. 

 

 

Oud papier 

In mei zullen er weer containers op de parkeerplaats van de sporthal staan voor het oud papier. 

We willen u vragen om daar het oud papier naar toe te brengen. Het zijn gesloten containers, 

dus de  dozen kunnen er niet ingegooid worden. De vaders die deze maand ingepland stonden, 

hoeven niet te helpen.  

De containers zijn geopend op zaterdag van 8.00 tot 16.30 uur. 



Corona update 

Tijdens het paasweekend zijn een tweetal leerlingen van de Akker besmet geraakt. Hierdoor zijn een aantal ge-

zinnen in quarantaine gegaan en hebben zich laten testen. De uitslagen tot nu toe vertellen ons dat er niet meer 

besmettingen zijn. Dat is natuurlijk heel fijn. Voor al deze gezinnen én voor onze school. 

Omdat we een lang vrij weekend hadden, hoefden er geen groepen in quarantaine.  

We begrijpen de ongerustheid bij sommige ouders. Er wordt af en toe gevraagd, of de school niet dicht moet, 

bijvoorbeeld. Over alle besmettingen is er steeds overleg met de GGD. We bespreken alle ontwikkelingen met 

hen en nemen gezamenlijk beslissingen over onze school. Omdat het gelukkig nog steeds om een relatief klein 

aantal besmettingen gaat en ze niet gerelateerd zijn aan school, is voor onze school dicht gaan niet aan de orde. 

We stellen het zeer op prijs dat jullie ons goed informeren als er besmettingen in het gezin zijn en willen graag 

horen wat uitslagen van testen zijn.  

We willen u vragen de mail en de schoolapp goed in de gaten te houden. Als er 

bijvoorbeeld online les gegeven moet worden, wordt dit via deze kanalen bekend 

gemaakt. Soms komen mails bij ‘ongewenste berichten’ terecht. Wilt u ook deze 

box controleren? 

Klopt uw mailadres niet, geef dit dan door via directie@obsdeakker.nl. Heeft u 

de schoolapp nog niet geïnstalleerd, doe dit dan ook z.s.m. 

Vakantierooster 

De vakantieplanning voor volgend schooljaar is bekend.  

 herfstvakantie   maandag 18 oktober t/m vrijdag 22 oktober 2021 

 kerstvakantie   vrijdag 24 december 2021 t/m vrijdag 7 januari 2022 

 voorjaarsvakantie   maandag 21 februari t/m vrijdag 25 februari 2022 

 goede vrijdag + pasen  vrijdag 15 april + maandag 18 april 2022 

 koningsdag    woensdag 27 april 2022 

 meivakantie    maandag 2 mei t/m vrijdag 6 mei 2022 

 Hemelvaart    donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei 2022 

 pinksteren    maandag 6 juni t/m woensdag 8 juni 2022 

 zomervakantie   maandag 18 juli t/m vrijdag 26 augustus 2022 

De studiedagen en –middagen staan nog niet vermeld in dit overzicht. Zodra 

we deze data weten, hoort u dat van ons 

Tevredenheidsonderzoeken 

Denkt u aan het invullen van het ouder tevredenheidsonderzoek?  

U heeft hiervoor onlangs een link via de mail ontvangen.  

Alvast bedankt voor uw medewerking.  


