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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 17 november (mi)
Maandag 22 november
Dinsdag 23 november (mi)
Dinsdag 30 november (mo)
Donderdag 2 december

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

Agenda:
17-11
19-11
22-11
23-11
24-11
26-11
29-11
01-12

Finale voorleeswedstrijd groep 7 en 8
Rapport mee
groep 5/6 naar gevangenismuseum
Voorstelling voor groep 7/8
Rapportgesprekken
uitgave Nieuwsbrief nummer 7
studiemiddag voor het team, leerlingen vrij
bezoek bestuur aan scholengroep Sleen, Noordsleen en Schoonoord

Fietskeuring
Op 1 november heeft een team van Veilig Verkeer Nederland fietsen van onze
leerlingen gekeurd. Maar liefst 81% van het aantal fietsen werd goed gekeurd.
Fietsen die nog even nagekeken moesten worden kregen een briefje aan het
stuur met de aandachtspunten. Het betreft dan met name de bel, de reflectoren
en het licht. Zeker nu het ‘s morgens donker is en het ‘s avonds eerder donker
wordt is het belangrijk om zichtbaar te zijn en licht te hebben.
Besmettingen
Helaas waren nu ook leerlingen en ouders van onze school aan de beurt: corona besmetting….Heel vervelend. Gelukkig horen we dat de meeste leerlingen niet erg ziek zijn.
We hebben als school steeds contact met het corona-scholenteam van de GGD Drenthe. Zij houden
voor ons de besmettingen in de gaten en helpen ons bij vragen en organisatie.
We vragen ouders om voldoende afstand te bewaren en wensen iedereen van harte beterschap!

Boomfeestdag
Op wonesdag 10 november hebben de kinderen van de groepen 5 t/m 8 meegedaan aan de Nationale
Boomfeestdag. Samen met wethouder Jeroen Huizing en kindeen van de Fontein werden aan de Zetelveenweg 500 struiken en een grote boom geplant. Echt een mini-bos! Zo dragen we samen bij aan de
biodiversiteit. In de schoolapp staan meerdere foto’s van deze dag.

Nieuwsbrief in de spam-folder
Het wil nog wel eens voorkomen dat mailprogramma’s de nieuwsbrief in de spam-folder plaatsen.
Hier hebben we als school geen invloed op. U kunt dit wijzigen in uw mailbox. Wilt u af en toe uw
spam-folder controleren om te zien of onze nieuwsbrief daar terecht is gekomen?

Drents Verkeersveiligheids Label
Als school willen we ons graag aanmelden voor het Drents Verkeersveiligheidslabel. Het Drents Verkeersveiligheidslabel (DVL) is een kwaliteitskeurmerk voor basisscholen die verkeersveiligheid een vaste plaats geven in hun schoolbeleid. Belangrijk hierbij zijn de verkeerslessen op scholen, de ouderparticipatie en een verkeersveilige omgeving. Om het label te verdienen, moet een school voldoen aan
een aantal criteria.
Criteria voor het DVL
1. Op de school wordt bij voorkeur gewerkt met een actuele verkeersmethode, zodat de doorgaande lijn in de leerstof gewaarborgd is.
2. In elke groep worden praktische oefeningen gedaan, zoals lopen op de stoep, oversteken en
fietsvaardigheidsoefeningen. Ook wordt er elk jaar in elke groep een extra praktijkproject uitgevoerd.
3. Er is sprake van betrokkenheid van de ouders bij het verkeersonderwijs. Er is bijvoorbeeld een
verkeersouder op de school die het team kan ondersteunen bij praktische oefeningen.
4. De schoolomgeving is verkeersveilig.
5. Verkeerseducatie is opgenomen in het schoolplan.
6. De school heeft een activiteitenjaarplan waarin de praktische oefeningen en projecten zijn opgenomen.

Een van de criteria is het hebben van een verkeersouder die meedenkt met
de school over het verkeersonderwijs. We zijn op zoek naar een ouder die
het leuk en belangrijk vindt om hieraan een steentje bij te dragen. U kunt
zich aanmelden door een mail te sturen naar directie@obsdeakker.nl
Hier kunt u ook terecht wanneer u nog vragen hebt.

Gevangenismuseum
Op maandag 22 november a.s. zullen de leerlingen van de
groepen 5 en 6 in het kader van de Culturele Mobiliteit een
bezoek gaan brengen aan het gevangenismuseum in Veenhuizen.
De bus vertrekt al om 8:00 uur, dus zorg dat je op tijd op
school bent!
In Veenhuizen zullen we een programma volgen door het museum en gaan we een bezoek brengen aan de voormalige
strafgevangenis ‘De Rode Pannen’. Het gaat vast een interessante dag worden. De kinderen hebben een informatiebrief
meegekregen en de informatie staat ook in de schoolapp.

Finale voorleeswedstrijd
Het is weer tijd om een opvolger te vinden voor Teun, onze voorleeskampioen van het afgelopen jaar.
We hebben de afgelopen weken in de klas de voorronde gehouden en onze beste 3 voorlezers
uit groep 8 zullen woensdag 17 november in het speellokaal nogmaals lezen in de finale. Alle kinderen uit groep 5 t/ m 8 zijn hierbij het publiek en mogen uiteraard een publiekswinnaar kiezen. De
jury kiest echter welke voorlezer het best onze school kan vertegenwoordigen in de volgende ronde in
de gemeente Coevorden. Heel veel succes allemaal in de finale!

Voorstelling Assepoes
Op dinsdag 23 november krijgt groep 7/8 de voorstelling
'Assepoes' te zien. Dit is een bewerkt sprookje dat laat zien dat
je voor jezelf moet opkomen en niemand jouw dromen kan
afpakken, voor degene die doorzet en hoop houdt staat er iets
moois te wachten. Het klassieke verhaal van Assepoester,
maar dan in een moderne setting, zonder prinsen, koetsen en
roze prinsessenjurken. De voorstelling zal plaatsvinden in De
Aelder Meent in Aalden. Alle kinderen hebben een opgavebriefje meegekregen voor de ouders voor het vervoer hier
naartoe.

