
 

 

Laatste nieuwsbrief voor de zomervakantie 
 
De laatste schoolweek breekt alweer aan. We hebben wel weer een heel bijzonder 
schooljaar achter de rug. Het corona virus heeft ons vooral in de eerste helft van het 
schooljaar nog flink parten gespeeld. Een aantal keren hebben de kinderen en de 
leerkrachten flink moeten "schakelen". Al met al kunnen we wel zeggen dat we erg trots 
zijn op iedereen. Wat heeft iedereen het, ondanks alles, goed gedaan. Ook willen we 
langs deze weg de ouders enorm bedanken voor alle flexibiliteit, het meedenken en het 
meewerken het afgelopen jaar. 
 
In de laatste schoolweek gaan we natuurlijk ook nog een aantal leuke dingen doen met 
de kinderen. De kinderen van groep 8 hebben hun afscheidsavond. En vrijdag 15 juli 
start om 12.00 uur voor iedereen een welverdiende vakantie! 
 

 
 

 

Afscheid groep 8 

Volgende week donderdag nemen wij afscheid van de jongens en meiden van groep 8. 

Bij deze nog even alles op een rijtje; 

• 's Ochtends speelt groep 8 het Brugpieperspel, waarbij ze in groepjes langs de 
verschillende ouders gaan die zich hiervoor hebben opgegeven. 

• Groep 8 gaat nog één keer de klassen rond om alle andere kinderen te trakteren. 

• 's Middags rond 14.30 uur verlaat groep 8 voor het laatst De Akker (ouders zijn 
hierbij van harte welkom). 

• 's Avonds hebben we bij Wielens in Noord-Sleen de première van de eindfilm van 
dit jaar. We starten om 19.30 uur met de film (de zaal is open vanaf 19.00 uur). 
En na de film en pauze volgt dan het echte, officiële afscheid. 

We hopen er samen een mooie afsluiting van 8 jaar basisschool van te maken. 

 



Bericht van Petra 
 
Aan alle ouders en leerlingen,  
 
En dan is het al bijna zomervakantie. Een jaar vliegt voorbij en zeker de laatste periode 
tot aan de zomervakantie. Dat betekent ook dat mijn taak er op deze drie scholen van 
Arcade er bijna op zit. Ik heb ervoor gekozen om zo te werken, maar het is toch even 
een raar moment. Ook deze scholen zijn een beetje ‘mijn’ scholen geworden.  
 
Door de pandemie zijn de oudercontacten beperkt gebleven. Ouders konden niet in de 
school en ook zijn een aantal activiteiten uitgesteld of afgelast. Dat is jammer, want ik 
had graag meer contact met u als ouders gehad.  
 
Ik heb genoten van het samenwerken met de verschillende teams en het werken aan het 
steeds weer verbeteren van onderwijs 
voor uw kinderen. Ik wil alle collega’s 
heel hartelijk bedanken voor de 
afgelopen periode.  
 
Deze laatste periode werk ik heel 
plezierig samen met Frederike 
Cleveringa, jullie nieuwe directeur. Zij 
gaat verder waar ik gebleven ben. Ik 
wens Frederike heel veel succes en ook 
alle leerlingen en hun ouders wens ik 
alle goeds toe voor de toekomst! 
 
Met vriendelijke groeten,  
Petra van de Pauvort 
Interim directeur 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bericht van Geertje 
 
Dag Akker, 
 
Na ruim 35 jaar voor de klas te hebben gestaan, neem ik afscheid van het onderwijs.  
 
In 1979 begon mijn loopbaan bij de kleuters in Stuifzand, door verhuizing en komst van 
onze 3 kinderen, ben ik een aantal jaren thuis geweest om voor ons gezin te zorgen. 
 
Maar toen de kinderen naar school gingen, kwam al snel de vraag al  om weer te komen 
werken.  
 
20 jaar geleden kwam er een plaats vrij hier op de Akker, deze mocht ik samen met Mia 
Warners invullen. Dit hebben we ruim 12 jaar samen gedaan voor de groepen 3 t/m 6. 
Een mooie tijd, we vulden elkaar goed aan. 
 
Na jaren kwam ik weer bij groep 1 en 2. Terug bij de leeftijdsgroep waar mijn loopbaan 
ooit begonnen was. Deze groep die de eerste stappen zetten in hun schoolcarrière. Hun 
vertrouwen winnen en ze een veilig plekje geven op school. Jaren van zorgen, 
observeren, stimuleren en begeleiden van kinderen; wat kunnen ze en waar kun je ze 
sterker in maken. Een dankbare taak, waar nu voor mij een einde aan komt. 
 
Ik ga nu gebruik maken van mijn pensioen om zo weer meer tijd te krijgen voor mijn 
eigen kinderen en kleinkinderen en uiteraard voor mijn vele hobby’s. 
 
Alle kinderen, ouders en collega’s wil ik dan ontzettend bedanken voor de fijne jaren, 
die ik op de Akker heb gehad. 
 
Ik wens jullie alle goeds voor de toekomst. 
 
Hartelijke groeten juf Geertje.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 



Agenda 
 
12-07-2022   Meester- en juffenfeest, afscheid juf Geertje  
14-07-2022   Afscheid groep 8 
15-07-2022   12:00 vakantie! 
 
 
 
 
 

 

Directie/locatiecoördinator aanwezig 
 
Maandag 11 juli   Corianne de Jonge 
Dinsdag 12 juli   Frederike Cleveringa 
Woensdag 13 juli   Corianne de Jonge 
Donderdag 14 juli   Frederike Cleveringa & Petra van de Pauvort 
 
Petra van de Pauvort is bereikbaar op: 06-38998893 
Frederike Cleveringa is bereikbaar op: 06-39290665 
 

 


