
NIEUWSBRIEF 
OBS De Akker 
Oldenhoffstraat 5,  7841 AJ Sleen,  0591-361766, directie@obsdeakker.nl 

schooljaar 2021-2022 
extra— 11 oktober 

Nieuwe leerkrachten in onze school: 

We zijn heel blij dat we weer een aantal stagiaires mogen verwelkomen in onze school. Aan hen willen 
we graag dit bijzondere vak leren. Ook brengen zij nieuwe ideeën in de school. In de vorige Nieuws-
brief werd al aangekondigd dat ze zich aan u zouden voorstellen, maar de stukjes konden net niet 
meer mee in de nieuwsbrief van afgelopen vrijdag. Daarom krijgt u ze alsnog in deze extra editie: 

 

 

 

 

 

Bereikbaarheid directie 

Marlies Bisschop en Petra van de Pauvort zijn op werkdagen tussen 8:00 en 
17:00 uur voor alle ouders van de drie scholen binnen onze scholengroep op 
schooldagen bereikbaar op nummer: 

06-38998893 
Uiteraard kunt u gewoon de school bellen wanneer u uw kind wilt ziek– of 
afmelden. Dit nummer is bedoeld voor overige zaken. 

Directie aanwezig (rectificatie) 
 
Dinsdag 12 oktober  Marlies Bisschop aanwezig 
Donderdag 14 oktober  Petra van de Pauvort aanwezig 
Woensdag 27 oktober   Petra van de Pauvort aanwezig 
Dinsdag 2 november   Petra van de Pauvort aanwezig 

Hallo iedereen van O.B.S. de Akker. Mijn naam is Erik Drent en ik woon in Schoonloo. Dit school-
jaar kom ik stage lopen bij jullie op school. Het eerste half jaar in groep 4 en het tweede half 
jaar in groep 7/8. Dit doe ik iedere week op de donderdag en af en toe loop ik ook een hele week 
mee. 
 
Ik zit nu in Pabo 1 op het NHL Stenden in Emmen en hiervoor heb ik een MBO 4 opleiding gedaan 
als Persoonlijk Begeleider en heb ik mijn diploma voor gehaald. Hier heb ik ook ondervonden dat 
met kinderen werken echt bij mij past. 
Ik heb voor mijn opleiding een half jaar op Curaçao gewoont en veel geleerd en gedaan. Hieruit 
heb ik ook een bijbaantje gekregen in de jeugdzorg. 
Mijn hobby's zijn gezellige dingen doen met familie/vrienden en wandelen met de hond. Ik hoop 
op een leuke tijd hier in Sleen op De Akker, maar dat komt vast goed. 
 
Vriendelijke groet, 
Meester Erik 
 

Hoi allemaal! Ik ben Melanie Reinders, eerste jaars student van de academische pabo in Gronin-
gen en ik kom op de dinsdag stage lopen in groep 3. Naast studeren ben ik druk met volleyballen 
bij VC Sleen, paardrijden, afspreken met vrienden en ik ben veel op de boerderij van mijn vader 
te vinden. Afgelopen dinsdag heb ik voor het eerst kennis gemaakt met de kinderen en ik ben 
heel enthousiast! We gaan vast een hele een tijd tegemoet. 

Melanie Reinders 

We wensen Melanie en Erik een fijne tijd toe op De Akker 


