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Verjaardagsfeest 

Volgende week woensdag 7 juli vieren we dat alle juffen en meester jarig zijn. In de bijlage van 

de mail vindt u een extra nieuwsbrief met alle informatie over het feest.  

We hopen op een gezellige dag! 

Oud papier 

In juli 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. 

Verkeersexamen 

Alle kinderen van groep 7-8 zijn op 21 juni jl. geslaagd voor hun praktisch verkeersexamen.  

Proficiat! 

Iedereen bedankt! 

Aan het eind van dit bijzondere jaar willen we alle ouder(s) bedanken 
voor de hulp, het meedenken, de betrokkenheid en het aanpassings-
vermogen. Er is veel van iedereen gevraagd, maar samen met u is het 

ons gelukt om er toch een goed schooljaar van te maken.  

Iedereen een fijne vakantie en tot 23 augustus! 

Afscheid groep 8 

Volgende week is het de laatste week van alle kinderen in groep 8 op onze school. Het belooft een bijzondere 

week te worden met nog een aantal leuke activiteiten. 

Op donderdagmorgen spelen de kinderen het zgn. brugpieperspel. In verschillende ‘lokalen’ krijgen de kinderen 

les van ‘docenten’ (ouders van de kinderen). Net als binnenkort in de brugklas van het voortgezet onderwijs. 

Door de aanmelding van veel ouders zal het zeker een leuke en leerzame dag worden.  

Als de kinderen terug op school zijn, gaan ze de kinderen van de andere groepen 

trakteren. Om half 3 zullen ze voor de laatste keer de school verlaten. Alle ouders 

van groep 8 zijn natuurlijk hier van harte bij welkom! 

‘s Avonds beleven we de première van de film “Toetsie Foetsie” in zaal Wielens in 

Noord-Sleen. Bij deze avond zijn de kinderen van groep 7-8, alle ouders van groep 8 

en alle leerkrachten aanwezig. We nemen dan ook officieel afscheid van de leer-

lingen. 

Alle andere groepen kijken vrijdagochtend in de klas de film. 
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Juf Dorien 

Zoals jullie al weten gaat juf Dorien ons verlaten. Hieronder staat een stukje van haar. We bedanken haar voor 
alles wat ze voor de Akker heeft gedaan en wensen haar natuurlijk heel veel succes en plezier toe op haar nieu-

we school! 

 

Beste allemaal, 

Dit schooljaar verliep voor een aantal van ons anders dan gepland. Tot aan de herfstvakantie stond ik twee ochtenden bij de 
kleuters, wat ik erg leuk vond. Op woensdagochtend zou ik dit schooljaar voor groep 7/8 komen te staan, maar daar is het 
jammer genoeg nooit van gekomen. Gelukkig heb ik wel gym aan hen mogen geven!  

Vanaf de eerste week van dit schooljaar stond ik van maandag tot en met woensdag ineens voor groep 5/6. De eerste dagen 
werden weken en die weken werden maanden. Na de herfstvakantie besloten we dat ik volledig voor groep 5/6 zou komen te 
staan. Dit was voor zowel de klas als voor mijzelf een prettige oplossing voor het invullen van het steeds langer durende ziek-
teverlof van meester Werner. Gelukkig gaat het weer erg goed met meester Werner en zal hij de klas weer van mij overne-
men.   

Ik heb in dit schooljaar onwijs veel mogen leren. De eerste keer en onverwachts full-time een groep mogen draaien! Helaas ga 
ik na dit leerzame jaar al afscheid nemen van deze leuke school met lieve kinderen en collega’s, maar ik neem een goed gevul-
de rugzak mee naar mijn nieuwe werkplek. 

 
Ik wil jullie allen bedanken voor het vertrouwen en de prettige samenwerking. 

Alvast een fijne zomer gewenst en wellicht tot ziens. 

 

Dorien Assen 

 



Nieuws vanuit de Jeugdbibliotheek 

Tijdens de zomeractie van Jeugdbibliotheek.nl kun je de mooiste verhalen beleven. Gewoon op je telefoon of 

tablet. Met de gratis online Bibliotheek-app download je de leukste e-books en luisterboeken. Ook als je nog 

géén lid bent van de bieb. 

De zomeractie loopt van 1 juli tot en met 31 augustus. Ben je nog geen lid van de bieb? Ook dan mag je in de 

actieperiode 10 e-books en 10 luisterboeken lezen. Er is keuze uit duizenden boeken.  

Kijk snel op: https://www.jeugdbibliotheek.nl/boekntrip.html  

 


