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Bereikbaarheid directie
Marlies Bisschop en Petra van de Pauvort zijn op werkdagen tussen 8:00 en
17:00 uur voor alle ouders van de drie scholen binnen onze scholengroep op
schooldagen bereikbaar op nummer:

06-38998893
Uiteraard kunt u gewoon de school bellen wanneer u uw kind wilt ziek– of
afmelden. Dit nummer is bedoeld voor overige zaken.

Directie aanwezig
Woensdag 12 oktober
Maandag 14 oktober
Woensdag 27 oktober
Dinsdag 2 november

Marlies Bisschop aanwezig
Petra van de Pauvort aanwezig
Petra van de Pauvort aanwezig
Petra van de Pauvort aanwezig

Agenda:
t/m 17-10
Woe 13-10
Do 14-10
Vrij 15-10
18 t/m 24-10
25 t/m 29-10
25-10
27-10
29-10

Kinderboekenweek “Worden wie je wil”
Kindertheater
Schoolfotograaf dag 1
Schoolfotograaf dag 2
‘s middags zijn alle kinderen vrij i.v.m. een studiemiddag
extra luizen controle
Herfstvakantie
kijkweek voor ouders
project ladekastje groep 4 (kunst en cultuuronderwijs)
luizencontrole
uitgave Nieuwsbrief nr. 5

Kijkweek
Wat vinden we het allemaal fijn dat we ook u, als ouders, weer kunnen uitnodigen binnen onze school.
Vanwege organisatorische redenen hebben we de kijkweek van deze maand verzet. De kijkweek zal nu
na de herfstvakantie plaats vinden, in de week van 25 t/m 29 oktober.
U bent van harte welkom tussen 9:30 uur en 10:00 uur in de groep om een les bij te wonen.
Bij de deur van ieder lokaal zal maandag een intekenlijst hangen, waarop u kunt inschrijven. Per kind
is er in deze kijkweek plek voor één ouder. In mei 2022, wanneer we weer een kijkweek organiseren,
kan de anderen ouder komen kijken. Als beide ouders deze week niet kunnen komen mag er natuurlijk
ook een opa of oma of misschien wel de vaste oppas van het kind komen kijken.
We hopen jullie binnenkort weer te zien in de klas!

Dank jullie wel!
Wat een verrassingen kregen de juffen en meester op 5 oktober! Het was een echte
feestdag met de mooiste en persoonlijke cadeautjes. Namens ons allemaal:

heel hartelijk bedankt!
Kindertoneel groep 7-8

Aanstaande woensdag is eindelijk weer ons eerste Kindertoneel op school. De kinderen van
groep 7/8 zijn al een paar weken druk met verschillende liedjes, dansjes, moppen, acts en
quizzen en hebben er zin in om dit te laten zien. Dinsdagmiddag zal de generale zijn, waarbij
alle andere groepen uitgenodigd zijn. Woensdag vanaf 11.45 uur zijn alle ouders en opa's en
oma's van harte welkom in het speellokaal om te komen kijken. We hopen u allen weer te
zien!
Intern begeleider
Helaas moeten wij u meedelen dat de nieuwe intern begeleider, dhr. Jur Raatjes, zich heeft teruggetrokken. De oorzaak hiervan ligt in het contact tussen hem en het interim-bureau waarvoor hij werkt
en heeft niets te maken met onze school of Arcade. Vervelend is het wel. We gaan nu samen kijken
naar een duurzame oplossing. We hopen u hierover snel te kunnen berichten.

Luizen
Afgelopen woensdag vond de luizen-her-controle plaats. Dit bleek niet te zijn gecommuniceerd met
het team en met u als ouders. Dat is vervelend, onze excuses hiervoor. Een aantal kinderen bleken na
controle last van luizen en/of neten te hebben. Hun ouders zijn persoonlijk op de hoogte gesteld. Ook
hebben ouders van kinderen in de betreffende groepen een bericht gehad, zodat ze alert kunnen zijn
en snel kunnen behandelen als dat nodig is.
Op vrijdag 15 oktober a.s. zal het luizen-team nogmaals een controle uitvoeren. We vragen aan u om
uw kind frequent te controleren en indien nodig direct te behandelen. Voor meer informatie kijk op de
website van de GGD Drenthe. We hopen dat we de luizen z.s.m. allemaal hebben verwijderd.

Vakleerkracht gym
Mijn naam is Maike Heus en ik ben sinds dit schooljaar in dienst als vakleerkracht
bewegingsonderwijs bij Arcade voor scholengroep Schoonoord/Sleen/Noord-Sleen.
Met mijn vriend en 2 kinderen woon ik in Hardenberg. In mijn vrije tijd trek ik er
graag op uit met mijn gezin en doe ik aan hardlopen. Ik kijk uit naar een mooi en
sportief schooljaar!

Juf Maike geeft op donderdagmorgen gym aan de kleuters en valt af en toe in voor
juf Caroline.

Juf Geertje afwezig
Helaas is juf Geertje nog niet weer op school. Gelukkig kan juf Rienske haar voorlopig blijven vervangen. We wensen juf Geertje natuurlijk van harte beterschap en hopen dat ze snel weer bij ons op
school kan komen.

Schoolfotograaf

Op woensdag 13 en donderdag 14 oktober komt de schoolfotograaf (Sandra van der Kolk fotografie) ‘s
morgens op school om individuele foto’s, groepsfoto’s en foto’s van broertjes en zusjes te maken. De
foto’s worden buiten gemaakt. Bij slecht weer wordt alles verplaatst tot na de herfstvakantie.
Voor ouders met niet-schoolgaande-broertjes en zusjes is er ook gelegenheid om alle kinderen samen
te laten fotograferen. Dit kan op donderdagmorgen om 8;00 uur op het schoolplein. U zult dan wel
even op uw beurt moeten wachten. Het is handig om voor jonge kinderen een speeltje mee te nemen
ter afleiding. Het schema (bij benadering) is als volgt:

woensdag 13 oktober
8.30 – 9.30 uur
groep 5/6 leerling-foto’s
9:30-9:45 uur
foto met alle kinderen en leerkrachten
9.45 – 11.15 uur
groep 7/8 leerling-foto’s
11.15 – 11.45 uur
groepsfoto buiten van groep 7/8, 8 en groep 5/6
12.10 uur
teamfoto
donderdag 14 oktober
8.00 - 9.00 uur
broertjes en zusjes die nog niet op school zitten
9.00 - 10.00 uur
groep 1/2
10.00 - 11.00 uur
groep 3 en 4
11.00 - 11.30 uur
groepsfoto buiten van groep 1/2 en 3 en4
11.30 - 12.00 uur
broertjes en zusjes die op school zitten

Kinderboekenweek

Op woensdag 6 oktober liepen er vreemde figuren op het plein van o.b.s. de Akker rond. Een drakenoppasser, een echte profvoetballer, een verschrikkelijke badmeester, een spion, een dokter en een postbode. Wat hen hier bracht? De opening van de Kinderboekenweek! Met dit jaar als thema: Worden wat
je wil! Vanuit hun beroep gingen zij de kinderen voorlezen in verschillende groepen. Het waren spannende, grappige en sportieve verhalen. Tot aan de herfstvakantie zal er veel worden (voor)gelezen en
komen er diverse activiteiten in het kader van de kinderboekenweek voorbij! Volgende week zullen er
ook ouders komen die over hun beroep in verschillende klassen komen vertellen en gaan groepen soms
zelfs op bezoek bij een bedrijf van ouders. Groep 7/8 gaat dinsdagochtend een bezoekje brengen aan
het radiostation en de bijgelegen autogarage Kiers in Erm. Wij gaan hier op de fiets naar toe, dus dinsdagochtend allemaal de fiets mee!
Want.......je kunt worden wat je wil! Volg je dromen en ga iets doen waar je blij van wordt! Fijne Kinderboekenweek allemaal! Op vrijdag 15 oktober rond 11.45 uur sluiten we de Kinderboekenweek af
met het lied en de dans van Kinderen voor Kinderen!

