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Afscheid
In mei 2010 ben ik gestart als directeur op obs de Akker. Al heel snel voelde ik me thuis op de school
en in Sleen. De eerste jaren zijn er veel wisselingen van leerkrachten geweest, maar is er ook hard
gewerkt aan de kwaliteit van het onderwijs op de school. Een tijdje is het leerlingenaantal ruim onder
de 100 geweest, maar de laatste jaren hebben we weer een mooie groei doorgemaakt.
In augustus 2017 – vanaf dat moment ging Onderwijsstichting Arcade van start met het werken in
scholengroepen – ben ik directeur geworden van scholengroep Schoonoord: obs de Akker, obs de
Vlinderhof, obs de Piramide en obs Burg. S.J. van Royenschool. Het aansturen van de scholengroep heb
ik eerst samen gedaan met Annet Horsting (ook directeur), later met Dennis Schmeier
(locatiecoördinator) en het tweede deel van vorig schooljaar met Marieke Naberman
(locatiecoördinator). Tussendoor ben ik op de Vlinderhof en de Van Royenschool ook nog even een
tijdje vervangen door Rein van Veen, omdat ik de Piramide moest laten fuseren met de Akker. Voor de
meeste scholen van de scholengroep vaak weer nieuwe directieleden dus en ook voor mij steeds weer
andere collega’s waarmee ik de scholen moest aansturen.
Ik voelde me al een tijd niet gelukkig in mijn werk. Het aansturen van meerdere scholen betekent dat
je als directeur op grote afstand komt van de werkvloer. Je kent niet alle kinderen goed, sommige
ouders leer je niet kennen en echt tijd voor mijn teams had ik steeds minder. De rol van de directeur
wordt meer de rol van een manager, iets wat niet bij mij past.
Dat is de reden dat ik om me heen ben gaan kijken en heb gesolliciteerd bij een andere stichting. Ik ga
vanaf 1 oktober aan de slag op obs Apollo in Hoogeveen. Een school met bijna 200 leerlingen waar ik 4
dagen als directeur ga werken.
Ik neem afscheid met gemengde gevoelens. Ik heb het erg naar mijn zin gehad op alle vier scholen en
in het bijzonder op de Akker, waar ik ruim 11 jaar werkzaam ben geweest. Ik heb mogen werken met
zeer gemotiveerde en gedreven leerkrachten. Deze leerkrachten én de kinderen van de scholen
hebben ervoor gezorgd dat ik met veel plezier mijn werk heb gedaan.
Via deze weg wil ik ook jullie, ouders van de kinderen, bedanken voor de samenwerking.
Donderdag 30 september zal mijn laatste werkdag zijn op de Akker.

Bijlagen
•

informatie over Het Grote
Gymfeest

•

informatie muziekschool

•

beslisboom

Oud papier
Op zaterdag 2 oktober wordt er weer
oud papier opgehaald. In de kalender
vindt u het schema, waarop u kunt zien
in welke maand u aan de beurt bent.
De ouders die helpen moeten bij school
verzamelen.

Estafette lezen
We zijn weer van start gegaan met Estafette lezen. Alle kinderen
van groep 4 t/m 8 krijgen 3x per week (op maandag, woensdag en
donderdag) instructie op hun eigen leesniveau. De kinderen zitten
met andere kinderen in een groep en soms ook bij een andere leerkracht.
Op maandag krijgen alle kinderen een leesblad mee in hun mapje.
De kinderen moeten dit blad thuis oefenen. In het mapje kunt u
lezen hoe u dat moet doen met uw kind.
Dus niet vergeten: elke maandag het gele mapje mee naar school nemen!

Gymmen
Op donderdagmorgen krijgen groep 1 en
2 les van juf Maike in het speellokaal.
Zij is naast juf Caroline werkzaam als
vakleerkracht bewegingsonderwijs aan
onze school. Ze geeft eerst groep 1 les
en daarna groep 2 (of andersom). Op
deze manier is de grote kleutergroep
een groot deel van de ochtend gesplitst.
Juf Caroline heeft last van een blessure en zal komende
dinsdag niet kunnen lesgeven. De kinderen krijgen les
van de eigen leerkrachten.

Studiemiddag
Op dinsdag 21 september zijn alle kinderen om 12.00 uur vrij. De leerkrachten
hebben ‘s middags een studiemiddag.
We gaan verder met de training Kindertalentenfluisteraar.

Overblijven
We zijn dringend op zoek naar extra overblijfhulpen. Op maandag en dinsdag blijven veel kinderen over in drie groepen. In elke groep zetten we 2 overblijfhulpen
in. Zij zijn van 11.45 tot 12.45 uur op school aanwezig.
Je hoeft als overblijfhulp niet elke week of beide dagen te kunnen. Als meerdere
mensen zich opgeven kunnen we een roulatieschema maken en weet u precies
wanneer u aan de beurt bent. Voor het overblijven wordt een kleine vergoeding
gegeven.
Wilt u meer weten, neem dan contact op met Nanet Bos of Gonnie van Engen.
Hun telefoonnummers staan in de kalender.

Mail versturen gaat veranderen
Tot nu toe werd de nieuwsbrief altijd verstuurd vanaf het nieuwsbriefaccount van onze school. Dit
gaat veranderen.
We gaan binnenkort uitproberen of het versturen via het nieuwe systeem ook goed
gaat. Houdt daarom uw mail goed in de gaten. Via de schoolapp zullen we laten weten
wanneer de testmail wordt verstuurd. Als u deze dan niet hebt ontvangen, stuur dan
een mail naar directie@obsdeakker.nl.

Nationale Sportweek
De NOC*NSF Nationale Sportweek wordt dit jaar in Coevorden gehouden. In heel gemeente Coevorden
worden allerlei sportieve en gezonde evenementen georganiseerd, zoals de obstaclerun van morgen.
Ook onze school doet mee. Op woensdag 22 september gaan de kinderen van groep 5 t/m 8 meedoen
aan de mini-roparun. Deze vindt plaats vanaf 9.00 tot 10.00 uur op het voetbalveld.
Verder zal judoka Hilde Jager een bezoek brengen aan groep 7-8 en vertellen over haar prestaties op
de Olympische Spelen en het EK.

