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Agenda
Maandag 3 september
Donderdag 6 september
Maandag 10 september
Vrijdag 21 september

8:30 uur aanvang startviering – Johannes de
Doperkerk
Startgesprekken
Startgesprekken
Groep 3-7 Schoolreisje
Groep 1/2 kleuterfeest met hulp van groep 8

We zijn het schooljaar goed begonnen!
Wat zijn we het nieuwe schooljaar gezellig begonnen! Met koffie en heerlijke cake voor de ouders op het
schoolplein.
Deze week zijn er ook zes leerlingen gestart op De Akker.
Emma, Lizz, Niels, Tijn, Suus en Ties zijn begonnen in groep 1-Madelief.
We wensen jullie veel plezier op De Akker en hopelijk voelen jullie je snel thuis bij ons!

Startviering
A.s. maandag verzamelen we om 8:30 uur op school en gaan we met elkaar naar de kerk.
De startviering zal in het teken staan van “Lievelingsboeken”. Iedere klas heeft een lievelingsboek bij zich en ook
Diaken Everts licht toe, wat maakt dat de bijbel het lievelingsboek van de kerk is.

Studiedagen
Misschien heeft u uw kind al horen praten over zijn of haar " schoudermaatje".
Deze term hoort bij coöperatief leren waar we als school mee gestart zijn. Hierover hebben wij scholing gehad.
Door samen te leren en elk kind actiever bezig te laten zijn willen we de resultaten van onze leerlingen
verbeteren, sociale en emotionele ontwikkeling vergroten en de persoonsontwikkeling versterken. Voor meer
informatie kijk eens op deze website www.cooperatiefleren.nl
Wij houden u natuurlijk op de hoogte!

MT
Op de Akker werken we met een MT. In het MT zitten de directie Chanine, Ib'er Helen en twee leerkrachten
Renee en Claudia. Zij dragen o.a. zorg voor de voorbereiding van studiedagen en vergaderingen. Daarnaast houdt
het MT zicht op de schoolontwikkelingen en zijn ze (naast de leerkracht) het aanspreekpunt van de school.
Mochten er vragen zijn die u niet met de leerkracht van uw kind kunt bespreken dan kunt u terecht bij Chanine
(directie) of Helen (IB ). Zijn wij beide niet aanwezig dan kunt u de vraag neerleggen bij Renee of Claudia. Zij zullen
antwoord geven op uw vraag of de vraag doorspelen naar Chanine of Helen.

De Akker maakt deel uit van De Groeiling, Stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs.

Startgesprekken
Op donderdag 6 september en maandag 10 september vinden de startgesprekken met alle ouders van de
leerlingen van groep 1 t/m 8 plaats. Het doel van het startgesprek is om gezamenlijk de onderwijsbehoefte van
uw kind te verfijnen. Tevens worden de wederzijdse verwachtingen van de ouders en de leerkrachten voor het
nieuwe schooljaar met elkaar besproken.
Tijdens dit gesprek zal de leerkracht u uitnodigen om uw visie op de ontwikkeling van uw kind met haar te delen.
Zijn er lopende afspraken? Wat wilt u ons meegeven? Het is daarnaast natuurlijk ook een persoonlijke
kennismaking met de leerkracht(en) van uw kind.
Ook starten wij dit schooljaar met “Schoolgesprek.nl” voor het inplannen van de startgesprekken.
Hiervan krijgt u een aparte handleiding hoe u uw tijdstip/ dag kan inplannen. (zie bijlage)
Komende week ontvangt u via uw kind(eren) schriftelijk:


een korte vragenlijst ‘startgesprekken’. Deze vragenlijst is dezelfde vragenlijst zoals wij die ook vorig jaar
hebben gebruikt. Hier is bewust voor gekozen, omdat we op deze manier de nieuw ingevulde vragenlijst
naast de reeds ingevulde kunnen leggen. De leerkrachten geven deze formulieren namelijk mee tijdens de
overdracht met de nieuwe leerkrachten van uw kind(eren). Zo krijgen wij op school een goed beeld van
de eventuele veranderingen/voortgang bij uw kind(eren). Wij verzoeken u deze vragenlijst ingevuld weer
mee te nemen naar het startgesprek.
Tijdens het schoolgesprek liggen de leerlingstamkaart ter inzage/ controle.
Op deze stamkaart staan de gegevens van uw kind(eren), zoals deze bij ons in het Leerlingvolgsysteem staan. Op
de stamkaart zijn drie rubrieken die betrekking hebben op het geven van toestemming voor het gebruik van foto’s
waarop uw kind(eren) herkenbaar in beeld staat. Wij verzoeken u om deze stamkaart eventueel aan te vullen en
te ondertekenen tijdens het startgesprek.

Schoolreisje 21 september 2018
Dit jaar gaat het schoolreisje voor groep 3 t/m 7 naar de Efteling!!
De bus vertrekt om 8:30 uur, dus kom op tijd!
De lunch wordt verzorgd. De kinderen mogen wel iets te eten en
drinken meenemen zoals in de kleine pauze op school (drinken en koekje oid).
Geld meenemen voor eten en drinken is niet nodig.
Houd de weerberichten goed in de gaten of er ingesmeerd moet worden en of er regenpakken mee moeten.
We zijn rond 17:00 uur weer terug op school.
We hebben nog hulpouders nodig, inschrijving kan vanaf donderdag op de intekenlijst in de klas.
Wij hebben er zin in!!
Namens de oudervereniging; Astrid, Natascha en Linda

Info/mededelingen aan medewerkers van De Akker
Voor korte mededelingen en/of het maken van een afspraak met de leerkracht(en) ontvangen wij de info of uw
verzoek graag schriftelijk via uw zoon en/of dochter of via de mail. U kunt hiervoor gebruik maken van de
onderstaande mailadressen van de betreffende leerkracht(en).
Groep 1/2-Madelief
marja.nomen@degroeiling.nl (ma/di/woe)
lilian.hoogduin@degroeiling.nl (ma/di/woe)

Groep 6-Wilg
joyce.nomen@degroeiling.nl (ma/di/woe)
inez.moons@degroeiling.nl (do/vrij)

De Akker maakt deel uit van De Groeiling, Stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs.

Groep 3/4-Klimop
monique.simons@degroeiling.nl (ma/di/woe)
lydia.nederhoff@degroeiling.nl (woe/do/vrij)
rianne.vander.valk@degroeiling.nl
(ma-ocht/do-ocht)

Groep 7-Els
renee.stolwijk@degroeiling.nl (ma/di/woe)
claudia.kaashoek@degroeiling.nl (do/vrij)
Groep 8-Populier
arlet.vanden.hoogen@degroeiling.nl (hele week)

Groep 5-Braam
karin.geers@degroeiling.nl (ma/di/woe)
jeanette.de.jong@degroeiling.nl (do/vrij)
Directie (Chanine Noura)
directie.deakker@degroeiling.nl

Intern Begeleider (Helen de Groot)
ib.deakker@degroeiling.nl
Helen is op dinsdag en donderdag aanwezig.

Administratie – Jeanette Schipper
Info.deakker@degroeiling.nl
Jeanette is op maandag en donderdag aanwezig

Conciërge
Frank Snelderwaard is aanwezig op ma-di-do-vr

Door het continurooster hebben de leerkrachten van De Akker in het kader van de rust- en werktijdenregeling (in
principe) een verplicht pauzemoment van 14.45-15.00 uur. Gelieve hier rekening mee te houden bij het maken
van afspraken met de groepsleerkracht(en).
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Geen luizen of neten gevonden in de groep.
neten

Er zijn neten (luizeneitjes) gevonden in de groep.
Controleer uw kind dagelijks op neten en luizen.
Er zijn luizen gevonden in de groep.
Controleer uw kind dagelijks op neten en luizen.
Als uw kind luizen of neten heeft wordt u altijd door de leerkracht van uw kind telefonisch op de hoogte
gebracht.

De Akker maakt deel uit van De Groeiling, Stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs.

