
 

 

Team schooljaar 2022-2023 
 
De samenstelling van het team is bekend. In het team zijn oude en nieuwe gezichten te 
zien.  
 
Juf Rianne heeft te kennen gegeven dat zij een nieuwe uitdaging heeft gevonden op een 
school dichterbij huis. We wensen Rianne een fijne tijd op haar nieuwe school en willen 
haar bedanken voor al haar inzet op OBS De Akker! 
 
In ons team verwelkomen wij drie nieuwe enthousiaste leerkrachten: Nicole Renkema, 
Demi Santing en Simone Assen. Juf Demi en Juf Simone hebben afgelopen jaar al wel op 
onze school gewerkt, ze zijn niet helemaal onbekend voor de leerlingen en 
ouders/verzorgers. Welkom en een fijne tijd op OBS De Akker! 
 

 
 

 

Groep 1-2A en Groep 1-2B 
 
In schooljaar 2022-2023 hebben we twee kleutergroepen kunnen maken. We hebben 
bewust gekozen voor een heterogene groep (combinatie van groep 1 en groep 2).  
De ontwikkeling van een kleuter verloopt sprongsgewijs. Dit betekent dat het kind op 
het ene moment een ontwikkelingsvoorsprong kan hebben op een bepaald gebied en hij 
kan een paar maanden later, wat betreft zijn ontwikkeling, weer op hetzelfde niveau als 
leeftijdsgenootjes zitten. 
Wanneer we juist kinderen van verschillende leeftijden en niveaus bij elkaar zetten, 
worden alle niveaus aangeboden in een groep. Een kind kan zo gemakkelijk aansluiten 
bij het niveau dat bij hem of haar past. 



Door het werken met een combinatiegroep krijgt de sociale en emotionele ontwikkeling 
een impuls doordat de oudere kinderen de jongere kinderen helpen. Tevens ben je een 
keer jongste, middelste en oudste en dat verhoogt het gevoel van eigenwaarde. 
Tot slot wordt de taalontwikkeling van de kleuters positief gestimuleerd omdat de 
kinderen zich op kunnen trekken aan kinderen die al verder zijn in de ontwikkeling van 
de mondelinge taal. 
Bij de verdeling van de leerlingen over de twee groepen is door ons rekening gehouden 
met: 

• vriendjes en vriendinnetjes  
• een evenredig aantal jongens / meisjes  
• een evenredig aantal groep 1 / groep 2 leerlingen 
• een evenredig niveau binnen de groepen 

 
Groep 4-5 en groep 5-6 
Al eerder heeft er in de nieuwsbrief gestaan dat de huidige groep 4 in schooljaar 2022-
2023 wordt opgedeeld in twee groepen 5. Op deze manier kunnen er met het 
leerlingaantal in groep 4, groep 5 en groep 6 twee zo evenredig mogelijke groepen 
worden gemaakt. 
 
De leerkrachten van groep 4-5 en groep 5-6 zullen dezelfde leerstof aanbieden voor de 
leerlingen uit groep 5. Zij hebben hier afstemming over met elkaar en zullen zorgdragen 
voor een doorgaande lijn in aanbod.  Ook zullen er momenten zijn waarop zij 
activiteiten samen gaan doen. Regelmatig treffen de leerlingen elkaar bij vrije 
speelmomenten. 

 

 

Juf Geertje 
 
Na heel wat jaren werkzaam te zijn geweest in het onderwijs en op OBS De Akker, zal 
juf Geertje dit schooljaar afscheid nemen en gaan genieten van haar pensioen. Wij 
willen haar bedanken voor de fijne jaren, waarin juf Geertje veel voor de school heeft 
betekend, heeft opgezet en zich heeft ingezet voor de ontwikkeling van de leerlingen. 
Wij wensen haar een prachtige toekomst, waarin niks moet en niksen mag.  
 
Hoera voor juf Geertje 
Een mijlpaal gehaald 
Hard gewerkt 
Met leerlingen gestraald 
Nu zit het erop 
Dus gooi de confetti 
En hang de slingers op! 
 
Op dinsdag 12 juli zullen we juf Geertje met de hele school (leerlingen en ouders) nog 
één keer in het zonnetje zetten! 

 

 

 

 

 

 



Jaarplanning schoolactiviteiten 
 
Het inplannen van alle activiteiten is in volle gang. Aankomend schooljaar zal de 
jaarplanning op verschillende manieren worden gecommuniceerd. 
 
• Voor de zomervakantie zal de jaarplanning digitaal te vinden zijn op de website 
van de school en via de SchoolsUnited app. 
 
• Na de zomervakantie ontvangen de kinderen een school-informatiekaart met de 
belangrijkste data van het schooljaar. 
 
• Gedurende het schooljaar zullen in de nieuwsbrief de data van de aankomende 
activiteiten vermeld staan. 
 
Studiedagen 
De studiedagen waarop de leerlingen van de hele school vrij zijn volgen zo spoedig 
mogelijk. Dit is afhankelijk van wanneer de scholingen voor het team ingepland kunnen 
worden.   
 
Extra vrije dagen kleuters 
De kleuters hebben aankomend schooljaar vier extra vrije dagen (alleen kleuters vrij): 
Maandag 7 november 2022 
Dinsdag 31 januari 2023 
Donderdag 20 april 2023 
Maandag 3 juli 2023 
 

 

Onthulling nieuwe schoollogo 
 
Inmiddels zijn de prachtige nieuwe schoollogo’s al gespot in de nieuwsbrief en op de 
website van de school. Het logo van de school en het logo van de scholengroep worden 
nog officieel geïntroduceerd! De onthulling zal op de allereerste schooldag na de 
zomervakantie feestelijk worden gedaan. De kinderen verzamelen op het schoolplein. 
Onder tromgeroffel zal het nieuwe schooljaar geopend worden en de vlag met het 
nieuwe schoollogo worden gehesen. Ouder(s)/verzorger(s) zijn van harte uitgenodigd om 
hierbij aanwezig te zijn.  

 

Schoolreis groep 3/4 
 
We zijn op schoolreis geweest naar Adventureland in Assen. Het was een hele belevenis 
vol met uitdagende activiteiten! We hebben onder andere geklommen op de klimmuur, 
we mochten boogschieten, we hebben een hoge hoogte parcours afgelegd, er was een 
survivalbaan en nog meer!  
 
Nieuwsgierig geworden? In de schoolapp staan een aantal albums met foto's! 
 

 

 

 



Schoolreis groep 1/2 
 
Maandag 20 juni zijn wij op 
schoolreis geweest naar het Giga 
Konijnenhol. We werden door 
allemaal kinderen, juffen en 
meesters en papa’s en mama’s 
uitgezwaaid toen we vertrokken met 
de bus. Toen we aankwamen kregen 
we eerst wat lekkers te eten en te 
drinken. Daarna konden de kinderen 
heerlijk spelen in het speelparadijs. 
Er was een grote ballenbak, een 
springkussen, glijbanen en je kon 
overal klimmen en klauteren. We 
hebben ook een leuke voorstelling 
gezien van Bultje. Na de voorstelling hebben we lekkere patatjes met minisnacks 
gegeten. Toen konden we nog weer fijn spelen. Voordat we de bus weer in gingen, 
kregen we nog een ijsje. We hebben genoten van de schoolreis! 
 

 

Speelgoed mee groep 1/2 
 
Veel kinderen nemen regelmatig speelgoed o.i.d. mee naar school. Het kost ons veel tijd 
bij het naar huis gaan om alles uit te delen en om alles weer bij de kinderen te krijgen 
die het mee hebben genomen. Ook komt het soms voor dat iets kwijt is of vergeten is en 
dan ligt het een week op school. Om deze onrust te voorkomen, hebben wij met de 
kinderen afgesproken dat er geen speelgoed meer meegenomen wordt naar school. Denk 
hierbij aan kleine speeltjes, Pokémon kaarten of sieraden die meteen af gaan zodra de 
kinderen in de klas zitten. Een diploma of iets anders bijzonders mag natuurlijk wel! 
Zouden jullie hier samen met de kinderen op willen letten? In het nieuwe schooljaar 
willen we momenten inplannen waarop iedereen iets mee mag nemen naar school. 
 

 

Rapporten 
 
Op vrijdag 1 juli gaan de rapporten mee naar huis met de leerlingen van groep 1 t/m 7. 
Vanaf groep 3 zijn daarin tevens de resultaten van de Cito E-toetsen te vinden. Er 
vinden deze periode niet met alle ouders meer gesprekken plaats. Wanneer u die 
behoefte wel heeft, kunt u dit overleggen met de groepsleerkracht.   
 
De leerlingen van groep 8 krijgen het rapport tijdens het afscheid op 14 juli mee. 
 

 

Aanleg voetpad bij school 
 
Ten behoeve van de verkeersveiligheid voor de kinderen van onze school zal een 
voetpad worden aangelegd. De kinderen hoeven straks niet meer over de straat te 
lopen, maar kunnen veilig over de stoep. De gemeente start volgende week met het 
weghalen van een aantal struiken om ruimte te maken hiervoor.  
 



Vakantielezen 
 
De kinderen van groep 3 en 4 doen mee 
met het project "Vakantielezen" van de 
bibliotheek. Juf Annemarie van de 
bibliotheek is al bij ons in de klas 
geweest. We gaan op reis in boeken en 
plakken een sticker op de poster met een 
leeslandkaart om te laten zien in welk 
land we op reis zijn geweest. Dinsdag 5 
juli komt juf Annemarie nog een keer. 
Ouders hebben ook een uitnodiging 
ontvangen voor deze middag. Op deze 
manier willen we samen het lezen 
stimuleren. Want lezen is leuk! 
 
Meer informatie hierover kunt u vinden op https://www.vakantie-lezen.nl/ 
 

 

Afscheid groep 8 
 
Op donderdag 14 juli is het alweer tijd om afscheid te nemen van de huidige groep 8.  
's Ochtends willen we graag met hulp van ouders nog 'Het brugpieperspel' spelen, 's 
middags mogen de kinderen de klassen rond om te trakteren en zullen de kinderen rond 
14.30 uur voor de laatste keer de school verlaten. 
's Avonds is in Wielens in Noord-Sleen dan de première van de eindfilm en aansluitend 
het officiële afscheid van groep 8. Deze avond start om 19.30 uur. 
Verdere informatie volgt via de eigen leerkracht. 

 

 

Agenda 
 
30-06-2022                          14.30 – 15.30 Sport & Spel Sleen door de Buurtsportcoach 
01-07-2022   Rapporten mee 
02-07-2022   Oud papier*: fam. Assen, fam. De Koning, fam. Lurvink,  
    fam. Moormann, fam. Renting, fam. Assen  
06-07-2022   Schoonmaakavond groep 1/2 
08-07-2022   Uitgave nieuwsbrief nummer 20 
 
* Wanneer u bent ingepland, maar niet in de gelegenheid bent om te helpen met het 
ophalen van het oud papier, vragen wij u om zelf vervanging hiervoor te regelen. 
 
 

 

 

 

https://www.vakantie-lezen.nl/


Directie/locatiecoördinator aanwezig 
 
Maandag 27 juni   Corianne de Jonge 
Dinsdag 28 juni   Frederike Cleveringa 
Woensdag 29 juni   Corianne de Jonge 
Maandag 4 juli   Frederike Cleveringa, Petra van de Pauvort &  
     Corianne de Jonge 
Woensdag 6 juli   Corianne de Jonge 
Donderdag 7 juli   Frederike Cleveringa & Petra van de Pauvort 
 
Petra van de Pauvort is bereikbaar op: 06-38998893 
Frederike Cleveringa is bereikbaar op: 06-39290665 
 
 

 

 


