
We zijn weer begonnen! 

De vakantie is voorbij en we zijn alweer een week 
hard aan het werk geweest. 

Zo’n eerste week is altijd een beetje rommelig, 
maar zo langzamerhand begint het weer te wennen 
voor de kinderen én leerkrachten.  

We zijn van start gegaan met 114 leerlingen, ver-
spreid over 5 groepen. Dit is één leerling meer dan  
bij de start van vorig schooljaar.  
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Nieuwe leerlingen 

Er zijn 9 nieuwe leerlingen bijgekomen op onze school.  Sommigen zijn nog net voor de vakantie 4 jaar gewor-
den. Anderen waren in de vakantie jarig of worden al heel binnenkort 4 jaar. Twee kinderen zijn in Erm komen 
wonen. Hieronder zie je in welke groepen de nieuwe leerlingen zitten: 

• groep 1: Amber Veenstra, Alex Winkelman, Jurre Ludwig, Lauren Bulthuis, Kalina Gliga, Suze Kroeze en 
Amy Brands 

• groep 6: Soraya Withaar 

• groep 8: Dajo Withaar 

We vinden het fijn dat deze kinderen voor de Akker hebben gekozen. We wensen iedereen een fijne tijd toe op 
onze school en hopen dat ze snel zullen wennen.  
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Overblijven 

Er is dit schooljaar weer de mogelijkheid om over te blijven op school tussen 12.00 en 13.00 uur.  

Voor de kinderen die overblijven staan er in de gang 3 plastic manden waar de broodtrommels en het drinken 
voor het overblijven in gedaan kunnen worden. Deze spullen worden door leerlingen van groep 8 in de koelkast 
gezet, zodat alles lekker fris en koel blijft. 

Wilt u wel de naam van uw kind op de trommel en de beker zetten? Dit om verwarring te 
voorkomen tussen de middag. Het gebeurt soms dat er 4 dezelfde bekers en trommels 
staan! 

We hebben de grote groep overblijvers meestal in drie groepen verdeeld. Bij elke groep 
zitten twee overblijfhulpen. Dit betekent dat er veel hulp nodig is gedurende de week. 
We zijn daarom op zoek naar extra overblijfhulpen. Wilt u helpen, laat dit weten aan 
Gonnie of Nanet. Hun telefoonnummers staan op de kalender. 

Als u vragen/opmerkingen heeft betreffende het overblijven horen we dat graag! 

Coronaregels 

In de bijlage vindt u de nieuwe beslis-
boom. Deze kunt u gebruiken als uw 
kind klachten heeft en u niet zeker 
weet of hij/zij naar school mag komen. 
De beslisboom is ook te vinden via on-
derstaande link. 

Beslisboom 0 jaar t_m groep 8 - BOinK AJN 
RIVM_ 200821.pdf.pdf  

Geen intern begeleider 

Juf Froukje heeft voor de zomervakantie afscheid genomen van onze school. Helaas is er nog geen vervanger ge-
vonden voor haar. Dat betekent dat de school het nog even zonder intern begeleider moet doen. Indien nodig 
kunt u voor leerlingenzorg contact opnemen met juf Astrid. 

Mail in de spambox 

Het komt regelmatig voor dat na een update mail van school (bijv. de nieuwsbrief of mails van leer-
krachten) in de spambox terecht komen. We willen u vragen regelmatig te controleren of u mail van 
school hebt ontvangen.  

file:///C:/Users/Astrid%20Eenkhoorn/Downloads/Beslisboom%200%20jaar%20t_m%20groep%208%20-%20BOinK%20AJN%20RIVM_%20200821.pdf.pdf
file:///C:/Users/Astrid%20Eenkhoorn/Downloads/Beslisboom%200%20jaar%20t_m%20groep%208%20-%20BOinK%20AJN%20RIVM_%20200821.pdf.pdf


Informatie-avonden 

Binnenkort vinden de informatieavonden plaats. Vanwege de nog steeds geldende coronamaatregelen zullen we 
deze in een aangepaste vorm door laten gaan. De groepen zijn opgesplitst om 1,5 meter afstand tussen ouders te 
kunnen houden. Ook mag er maar één ouder per kind naar deze avond komen.  

• maandag 6 september  om 19.00 uur   groep 7 (o.a. informatie over plaatsingswijzer)  

     om 20.00 uur   groep 8 (voorlichting voortgezet onderwijs)  

• dinsdag 7 september  om 19.00 uur  groep 5 

     om 20.00 uur  groep 6 

• woensdag 2 september  om 19.00 uur   groep 4  

     om 20.00 uur  groep 3 

• donderdag 3 september  om 19.00 uur  groep 1 

     om 20.00 uur  groep 2 

Tijdens deze avond vertellen de leerkrachten o.a. over de specifieke zaken van de groep en 
de activiteiten die dit jaar zullen plaatsvinden. Het vindt plaats in het lokaal van de groep. 

Gymmen  

Als het mooi weer is, willen we graag voor groep 3 t/m 8 de gymlessen buiten geven. Denken jullie er aan om tot 
aan de herfstvakantie ook je buitenschoenen en –kleren mee te nemen? 

Ook voor de gymlessen binnen adviseren wij gymschoenen te dragen.  

Voor de kinderen van groep 1 en 2 vragen we de ouders gymschoenen 
mee te geven die op school mogen blijven, graag met klittenband. Deze 
schoenen bewaren we op school in een grote mand in het speellokaal. 
Zet in deze schoenen even de naam van uw kind. 

Op de kalender staat een fout betreffende gymtijden. Op dinsdag heeft 
groep 7-8 het eerste lesuur gym en groep 5-6 het laatste. 

Onderwijsstichting Arcade heeft een aantal vakleerkrachten bewegings-
onderwijs aangenomen, voor elke scholengroep één. Voor onze scholen-
groep is dat Maike Heus. Zij zal op de Vlinderhof en de Burg. van 
Royenschool de gymlessen gaan geven. Bij ons blijft dat natuurlijk juf 
Caroline doen.  

Folders voor abonnementen 

In deze beginperiode krijgen de kinderen allerlei folders mee naar huis over bijv. typecursussen en abonnemen-
ten voor tijdschriften. Dit geven wij mee ter informatie. U beslist zelf of u deelneemt of niet; het is absoluut 
geen verplichting vanuit school.  

Ook informatie die soms als bijlage wordt 
meegestuurd is puur ter informatie. We wil-
len op deze manier bepaalde verenigingen of 
instanties in en rondom Sleen de gelegenheid 
geven om zich voor te stellen. Of u gebruik 
gaat maken van zo’n aanbod, is uw eigen 
keuze. 

Schoolapp 

De groepen in de schoolapp zijn weer aangepast 
voor het nieuwe schooljaar 2021-2022. 

Mocht u toch niet bij de groep van uw kinderen kun-
nen, mail dan even naar directie@obsdeakker.nl. 

Luizen 

Bij de luizencontrole van afgelopen 
woensdag zijn geen luizen gevonden. Dat 
is erg fijn.  

Blijf wel alert op deze kriebelbeestjes en 
kam regelmatig de haren van uw kin-
deren met een luizenkam. 

Bijlagen 

• zwemvierdaagse bosbad Noord-
Sleen 

• beslisboom 

Oud papier 

Op zaterdag 4 september wordt er weer oud papier 
opgehaald. In de kalender vindt u het schema, waar-
op u kunt zien in welke maand u aan de beurt bent. 



 



 


