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Agenda
Vanaf 13 – 30 november
Maandag 19 t/m donderdag
22 november
Vrijdag 23 november en
maandag 26 november

Open deurendag alle groepen.
Voortgangsgesprekken alle groepen indien
gewenst.
Studiedagen – leerlingen vrij

Donderdag 29 november

Nieuwsbrief -5 (kopij aanleveren voor 27 nov)

Open deurendag nieuwe stijl!
We hebben er als team voor gekozen om de open deuren dagen anders in te richten.
Er is per klas twee keer per jaar de gelegenheid om in de klas te komen kijken en alle ouders zijn dan welkom.
De deur gaat dan open om 8:30uur en duurt tot 9:15uur.
Achterin de groep worden stoelen of krukjes voor de ouders klaar gezet en het geeft u dan de gelegenheid om in
de klas van uw kind mee te kijken.
De leerkracht zal een les geven en de kinderen gaan gewoon aan het werk. U kunt dan goed zien hoe de sfeer in
de groep is, hoe het contact tussen de leerkracht en de kinderen is, welke regels en afspraken er zijn en ook hoe
er met de methodes wordt gewerkt. De leerkrachten zullen ervoor zorgen dat er twee keer wat anders te zien is.
De data van de open deuren dagen zijn bekend en staan hieronder:
Groep 1-2
dinsdag 13 november
Groep 3
woensdag 21 november
Groep 4
donderdag 22 november
Groep 5
donderdag 15 november
Groep 6
vrijdag 30 november
Groep 7
woensdag 14 november
Groep 8
vrijdag 16 november

Met spoed gevraagd!
Voor de talenten “Media&Design” zijn we op zoek naar compact camera’s.
Waarschijnlijk ligt er bij u in de kast nog een gebruikte “oude” nog goed werkende
compact camera waarvan de flitser en zoomlens nog werkt. Wij zouden deze voor
komende periode graag tijdelijk willen gebruiken.
Heeft u zo’n camera en mogen we die gebruiken dan graag morgen afleveren bij
juf Inez (groep 6), voorzien van uw naam en bijbehorende kabeltjes.
Alvast hartelijk dank namens de kinderen talent “Media&Design”.

Talenten
Talentklas KUNST.
Met de groep zijn we op zoek gegaan naar KUNST in gebouwen. Eerst
hebben we via internet allerlei gebouwen opgezocht en besproken wat
ieder er bijzonder aan vond. Daarna hebben een schets gemaakt van een
gebouw met het idee om dit te bouwen met suikerklontjes. Het was heel
leuk om te zien en voor de kinderen ook om te ervaren dat je wordt geleid
door het materiaal en er zo hele bijzondere gebouwen ontstonden.

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

”Kerstmusical”
Hallo Ik ben Jeffrey Fransen, zelf ben ik ooit oud leerling geweest hier op De Akker. Nu
enige tijd later zal ik vanuit een studieonderdeel van mijn studie Docent Theater aan ArtEZ
Zwolle een moderne versie van het kerstverhaal maken met de leerlingen. De komende tijd
zal ik op de maandagen en dinsdagen aanwezig zijn op de Akker om met behulp van alle
leerlingen en hun specifieke talenten te repeteren en voorbereidingen te gaan treffen voor
het “moderne kerstverhaal”.
Hou alvast vrij in jullie agenda:
Donderdagavond 20 december zullen alle leerlingen hun talenten presenteren met de
Kerstvoorstelling in combinatie met de Kerstviering. Verdere informatie over deze avond zal nog volgen.
Ik heb ontzettend veel plezier om aan de slag te gaan en wie weet zien of spreken wij elkaar in de wandelgangen.
En anders; Tot Donderdagavond 20 december bij de voorstelling!
Groetjes, Jeffrey Fransen

Peutergroep
Graag vertel ik u in deze nieuwsbrief hoe een dag op “Peutergroep de Akker” eruit ziet.
Om half 9 komen de eerste peuters met hun ouders het lokaal binnen. Meestal zet ik iets klaar op de tafels bijv.
puzzels of klei, zodat de peuters even samen met hun papa en/of mama kunnen gaan spelen. Op deze manier
kunnen ze weer omschakelen van thuis naar de peutergroep.
Als alle ouders weg zijn, zing ik het onderstaande liedje en pakken de peuters zelf een stoel en maken we een
kring:
We lopen hier, we lopen daar
We lopen allemaal door elkaar
Pak een stoel en zet dat ding
Naast een ander in de kring
Hoor wat ik zing, ringelingeling
Het wordt nu vast een mooie kring
1,2,3 nog even maar
En onze mooie kring is klaar!
Annette Kuling
Peutergroep de Akker

Theatervoorstelling in Alphen: ‘Scheiden, wat doet dat met een kind’
12 november a.s.
Deze theatervoorstelling voor ouders, opa's, oma's, ooms, tantes, professionals, vrijwilligers en andere
geïnteresseerden, wordt gehouden bij Theater Castellum (19.30-21.30 uur).
De theatervoorstelling Scheiden, wat doet dat met je kind? gaat over situaties die voorkomen tijdens een
scheiding. Herkenbare en emotionele situaties. De spelers bespreken met de toeschouwers wat je in die situaties
wel en wat je niet moet doen.
De voorstelling is ongeveer 2 uur en kost € 5,- p.p. (m.u.v. niet subsidiërende gemeenten). Aanmelden of meer
informatie via www.cjgcursus.nl of via deze link
De Akker maakt deel uit van De Groeiling, Stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs.

Meer informatie en aanmelding CJG cursussen
Website:
www.cjgcursus.nl
E-mail:
info@cjgcursus.nl
Telefoon:
088 254 23 84
@cjgcursus

Zie bijlage ouderavond “Prikkels”
Op dinsdag 27 november organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin een ouderavond over prikkelverwerking in
samenwerking met GO! voor jeugd en Praktijk Dijkstra.
Aanmelden kan via de www.cjgalphenaandenrijn.nl

L U I Z E N I N F O R M A T I E 29 oktober 2018
groep ½
Madelief

groep 3/4
Klimop

groep 5
Braam

groep 6
Wilg

groep 7
Els

groep 8
Populier

neten
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.

