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Studiedagen
Het team van de Akker heeft er weer twee intensieve studiedagen opzitten.
Zoals u weet zijn we dit jaar bezig met coöperatieve werkvormen of structuren in de klassen. Om de leerkrachten
te inspireren hebben we de inhoud van de studiedagen ook via coöperatieve werkvormen laten verlopen.
Wat is een goede leerkracht?
We hebben stil gestaan bij onszelf als leerkracht wie zijn wij, wat vinden wij belangrijk en wat vinden wij als team
belangrijk.
Maar ook gekeken naar waar ieder zijn kracht ligt en wat je ontwikkel punten zijn.
Zelfstandig werken
We willen de kinderen beter leren plannen, nog meer op niveau laten werken en meer zelfstandigheid en
eigenaarschap bij brengen. Daarnaast creëren we voor de leerkrachten meer ruimte om kleine groepjes te
kunnen begeleiden.
Om dit goed neer te zetten hebben we duidelijke afspraken gemaakt rondom zelfstandig werken.
In januari informeren we u meer inhoudelijk over het zelfstandig werken.
Toets normering
Afgelopen jaren is het zo geweest dat de leerkrachten niet volledig de normering van de methode volgden. We
hebben daar met het hele team goed naar gekeken en gaan vanaf nu de normering van de methode volgen. Dat
kan het gevolg hebben dat er kinderen zijn waarbij het resultaat in eerste instantie negatiever uitvalt dan
voorheen. Het resultaat is in dit geval niet het belangrijkste. Met het volgen van de normering van de methode
krijgen wij beter in beeld of een kind groeit en waar de hiaten liggen. Dit is voor ons veel belangrijker en dus
waardevolle informatie om mee aan te slag te gaan.
Mocht u hierover nog vragen hebben stap dan gerust even bij de leerkracht binnen.
Rapport
Vanuit de ontwikkelingen die we maken vloeien andere registratie vormen, dit zal leiden naar een nieuw rapport.
Het is ons streven om het nieuwe rapport volgend schooljaar te gaan gebruiken.Tot die tijd zitten wij in een
overgang wat ook zichtbaar gaat zijn op het huidige rapport.
Op het rapport in februari ziet u voor het eerst ook (een paar)cijfers staan en dat is nieuw. De leerkrachten zullen
hier tijdens de gesprekken ook meer uitleg over geven.
Om dit allemaal goed uit te kunnen voeren was er op de studiedagen ook ruimte om met je duo/ collega te
overleggen en alles voor te bereiden.
Het team heeft hard gewerkt en is zich mooi aan het ontwikkelen. Ik kijk met een voldaan en trots gevoel terug op
deze twee dagen!
Chanine Noura
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Vertrek Juf Rianne
Juf Rianne gaat ons na 15 jaar verlaten.
Het punt is voor haar nu daar om de opgedane expertise ergens anders in te gaan zetten. Er kwam een
uitdagende baan voorbij binnen onze stichting en ze heeft deze kans gegrepen.
Juf Marliese neemt de taken van juf Rianne over.
Wij wensen juf Rianne heel veel plezier met haar nieuwe baan en bedanken haar voor haar inzet op de Akker.

Afscheid
Beste ouders en leerlingen,
Na bijna 15 jaar gewerkt te hebben op de Akker ga ik vanaf januari aan de slag bij de Speel- en Werkhoeve.
Op de Akker heb ik veel geleerd, meegemaakt en plezier gehad. Nu ben ik toe aan een nieuwe uitdaging. Mijn
werkzaamheden worden overgenomen door enthousiaste collega's.
Ik wens jullie fijne, leerzame jaren toe!
Vriendelijke groet,
Rianne van der Valk

Herhaalde oproep!
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”.

Familiekoor
Vind jij zingen ook zo leuk? En heb jij ook zo genoten van het familiekoor vorig jaar
met kerst. Dan is het nu je kans! Zing met ons mee op Kerstavond om 19.00 uur,
tijdens de familieviering, het koor wordt begeleid met een enthousiast muzikaal
combo. Het koor staat onder leiding van Arlet van den Hoogen. Kinderen die samen
met hun ouders, grootouders, vriendjes, vriendinnetjes de mooiste, bekendste
kerstliedjes zullen zingen, gezellig toch?! Er zijn geen wekenlange repetities maar
slechts twee repetities. Er wordt geoefend op 17 december en 21 december om
18.30 uur. Doe jij mee?! Ouders en kinderen kunnen zich opgeven
via:werkgroepgezinsvieringboskoop@gmail.com
Aanmelden kan tot 15 december

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

Kom meespelen in het kerstverhaal!
2e kerstdag om 14.30 uur
“kindje wiegen”
Zijn jullie ook zo benieuwd naar het schattige
baby'tje dat dit jaar
de hoofdrol van kindje Jezus speelt? Kom dan
Tweede Kerstdag
naar de Joannes de Doper Kerk en speel mee in het kerstverhaal. Op een mooie en eenvoudige manier wordt het
kerstverhaal voor de allerkleinsten verteld en gespeeld. De kinderen mogen meespelen als engeltje, schaapje of
herder en zo komen ze allemaal bij kindje Jezus in de kerststal. Het is een ontzettend leuk gezicht en het duurt niet
zo lang; om ongeveer 15.15 uur is het weer afgelopen. Na afloop is er in de kerk voor een ieder die dat wil iets te
drinken. Jullie zijn allemaal van harte welkom!
Het adres is A.P. van Neslaan 50 in Boskoop
Werkgroep Kindje Wiegen

Kindertheatervoorstelling over scheiding
‘Er was eens een gezin…..’
Op vrijdag 4 januari 2019 vindt de kindertheatervoorstelling ‘Er was eens een gezin’ plaats in de Brede School
Boskoop, van 14.30 tot 15.30 uur.
‘Er was eens een gezin’ is een must see voor iedereen die met een scheiding te
maken heeft (gehad): kinderen van 6 t/m 9 jaar, ouders, tantes, ooms, opa’s en
oma’s. Ondanks het thema valt er voor jong en oud ook genoeg te lachen. Het
gaat over houden van elkaar en uit elkaar gaan, over bang zijn om als kind alleen
achter te blijven en over aandacht durven vragen voor jezelf.
Heeft je kind te maken (gehad) met scheiding of verlies, dan is deze humoristische
familievoorstelling echt iets voor jullie!
Datum en locatie
datum:
vrijdag 4 januari 2019
Tijd:
14.30 – 15.30 uur
Locatie:
Brede School Boskoop (Snijdelwijklaan 4a)
Kosten:
gratis
Voor meer informatie of aanmelden ga naar www.cjgcursus.nl of klik op deze link.
Meer informatie en aanmelding CJG cursussen
Website:
www.cjgcursus.nl
E-mail:
info@cjgcursus.nl
Telefoon:
088 254 23 84
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