Nieuwsbrief -2
20 september 2018

Agenda
Vrijdag 21 september
Vrijdag 28 september
Ma 22 oktober t/m vr 26
oktober
Donderdag 11 okt

Groep 3-7 Schoolreisje
Groep 1/2 kleuterfeest met hulp van groep 8
Start Talenten
Herfstvakantie

Nieuwsbrief (kopij aanleveren voor 9 okt)

Audit
Maandag 1 oktober zal er bij ons op school een audit plaats vinden. Deze audit is onderdeel van een
schoolzelfevaluatie. De audit, waarvoor de school zich zelf heeft aangemeld, wordt uitgevoerd in samenwerking
met SPCO Het Groene Hart. Tijdens de audit komen twee collega-directeuren van de Groeiling, een externe
onderwijskundige en een directeur van SPCO Het Groene Hart langs om het onderwijs op de school in kaart te
brengen. Het is een intensief traject, maar geeft uiteindelijk een mooi beeld van waar de school staat.
Wij houden u natuurlijk na afloop op de hoogte over de bevindingen van de auditcommissie.
Met vriendelijke groet,
Chanine Noura

Nieuwsbrief
Anders dan afgelopen jaren zal de nieuwsbrief dit schooljaar 1x per 3 weken verschijnen.
In de agenda kunt u de datum van de volgende nieuwsbrief vinden.

Coöperatief leren
Alle klassen zijn nu gestart met het inzetten van coöperatieve structuren, dit houdt in dat de leerlingen op een
prettige en positieve manier leren samen te werken.
Ze zullen samen zich inzetten bij het samen leren en samen werken in teams / groepjes.
Door deze werkvorm wordt iedereen actief betrokken en hebben ze “zin in leren”.
Volgende keer zullen we een werkvorm uitlichten.

Talenten
De leerlingen hebben inmiddels weer gekozen voor een talent en vrijdag 28 september starten wij weer
met de lessen.
We gaan dit schooljaar verder met de pilot en zullen deze gaan uitbreiden en verdiepen. Hierbij is ook de
feedback van ouders en leerlingen meegenomen.
Een paar puntjes die anders gaan:
- Er zullen komende periode experts per talent ingezet worden. Dit doen we met het doel om in de toekomst de
talenten volledig door experts te laten geven. Wij weten niet wat experts kunnen bieden en gaan dat komende
periode verkennen.
- De leerkrachten, omschrijven voor hun talent, aan welke vaardigheden leerlingen gaan werken.
- We houden voor nu de 5 talenten die we hadden maar gaan ons ook oriënteren op andere talenten.
- De talentlessen zijn nu een keer in de week 1,5 uur.

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

Nog even waarom we gekozen hebben om met talenten te gaan werken:
Talentonderwijs is er op gericht kinderen diverse talenten thematisch te laten ontwikkelen en zo aan te sluiten bij
de behoefte van elk kind. Een mooie manier om kinderen te stimuleren en motiveren.
Binnen elk talent wordt er gewerkt aan diverse vaardigheden. Zo wordt gewerkt aan ontwerpen,
(product)ontwikkelen, samenwerken, projectmatig werken en plannen en wordt het thema altijd afgesloten met
een presentatie. De nadruk komt te liggen op de verschillende rollen en vaardigheden om tot het eindproduct te
komen. Leerlingen oefenen via verschillende rollen de vaardigheden. Ongeacht het gekozen thema worden ze zo
steeds vaardiger in samenwerken, plannen, presenteren, etc. Een aantal van deze vaardigheden vallen onder de
21-eeuwse vaardigheden. Het voordeel is dat deze vaardigheden binnen het gekozen talent steeds verder worden
ontwikkeld. Het proces van leren via rollen wordt daarmee net zo belangrijk als het eindresultaat van de
productpresentatie.
Daarnaast wordt met het Talentonderwijs een goede aansluiting op middelbare scholen in de buurt beoogd. Een
aantal middelbare scholen maakt gebruik van een soortgelijk thematisch aanbod aan leerlingen.

Nieuwe stagiaires
Het schooljaar is weer begonnen en ook dit jaar bezoeken weer diverse stagiaires De Akker.
Daphne Wijfjes is ALPO student aan de HU/Universiteit van Utrecht. Zij volgt zowel de opleiding tot leerkracht aan
de Pabo en onderwijskunde/pedagogiek aan de universiteit. Zij is 3e jaar en gaat het 1e semester stage lopen in
groep 3 /4. Zij komt op woensdag en donderdag, maar loopt geen twee hele dagen stage in de groep. Een dag
besteedt zij aan het doen van onderzoek.
Stefanie Hoogendoorn, een bekende van ons, zij liep vorig jaar al stage in groep . Zij komt ons dit jaar weer
assisteren. Zij volgt op het MBO de opleiding tot onderwijsassistente. Op maandag en donderdag loopt zij stage in
groep 3 / 4.
Tom van Noort is 3e jaar student aan de HU en volgt de avondopleiding tot leerkracht basisonderwijs. Hij komt op
vrijdag stage lopen in groep 1 / 2.
Esmee Jong is scholiere op het Wellantcollege in Boskoop. Zij wil in de toekomst de opleiding voor
onderwijsassistente volgen en komt bij ons ervaren wat dit inhoudt. Hierdoor heeft groep 1 / 2 op woensdag ook
extra hulp in de groep.
Binnenkort komen nog een aantal nieuwe Pabo-studenten op De Akker. Zij zijn alle drie eerste jaar studenten.
Anniek de Ruiter in groep 5, Youri Bakker in groep 6 en Tom Kortmann in groep 7. Zij lopen op donderdag stage.
Daarnaast hebben zij ook diverse blokstageweken.
Wij wensen hen allemaal een fijne en leerzame tijd op de Akker.
Monique Simons

Stagiair groep 1-2
Graag stel ik mij via deze weg voor; mijn naam is Tom van Noort, ik ben 36 jaar oud en woon in Alphen aan den
Rijn. Mijn twee kinderen (Lucas van bijna 4 jaar en Danny van bijna 2 jaar oud) zijn mijn grote passie. Ik studeer
aan de Hogeschool in Utrecht waar ik derdejaars pabo student ben. Mijn hobby’s zijn dammen, koken en klussen
in mijn eigen huis. Het klussen heeft er zelfs voor gezorgd dat ik mijn eigen huis heb ontworpen en laten bouwen.
Ik kijk ernaar uit om deze stage te starten en kan haast niet wachten om er samen met de kinderen een gezellige
en leerzame stage van te maken.
Groetjes Tom van Noor
De Akker maakt deel uit van De Groeiling, Stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs.

Peutergroep de Akker
In de komende nieuwsbrieven wil ik u wat meer vertellen over Peutergroep de Akker.
Peutergroep de Akker bevindt zich sinds 2016 in een lokaal naast de kleuterklas.
Momenteel zitten er 6 peuters in de peutergroep en zij komen dinsdag, donderdag of vrijdag vanaf 8.30 uur
heerlijk spelen.
De peuters leren met elkaar omgaan, met elkaar te spelen, maar ook de eerste beginselen van taal en rekenen.
Dit wordt allemaal op een natuurlijke en speelse manier gestimuleerd.
De peutergroep biedt een goede voorbereiding bij hun spannende volgende stap: de kleuterklas.
In de volgende nieuwsbrief vertel ik u graag nog meer over Peutergroep de Akker.
Met vriendelijke groet,
Annette Kuling
Pedagogische medewerkster PG de Akker

L U I Z E N I N F O R M A T I E 19 september 2018
groep ½
Madelief

groep 3/4
Klimop

groep 5
Braam

groep 6
Wilg

groep 7
Els

groep 8
Populier

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.

Groep 8 is op 19 september extra gecontroleerd; er zijn geen luizen gevonden in de groep.
Als uw kind luizen of neten heeft wordt u altijd door de leerkracht van uw kind telefonisch op de hoogte
gebracht.
De groep van luizenouders is dit schooljaar uitgebreid met twee moeders, heel fijn. Hiermee hebben we weer
voldoende ouders om de controle uit te voeren. Maar lijkt het je ook leuk? Geef het even door aan de leerkracht
van uw zoon of dochter. Er kunnen altijd ouders aansluiten.
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