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Agenda: 
 
29-11 studiemiddag voor het team, leerlingen vrij 
  Afsluiting Leesvreters groep 5 en 6 
01-12 digitaal bezoek bestuur aan scholengroep  
  Sleen, Noord-Sleen en Schoonoord 
03-12 Sinterklaas bezoekt De Akker 
04-12 Oud papier 
09-12 Leerlingenraad  
10-12 Uitgave Nieuwsbrief nr. 8 

 

Aangescherpte maatregelen, 

Gisteren heeft u van Arcade een brief gehad met daarin de aangescherpte maatregelen t.a.v. corona. 
We hopen allemaal dat de scholen open mogen blijven. Op school houden we ons aan de basisregels. Er 
komen geen externen in de school, met uitzondering van onze vakleerkracht gym en mensen die nodig 
zijn voor het primaire proces en 1 op 1 met een leerling werken. 

Overblijf 
We hebben contact gehad met de overblijfkrachten. Er komen alleen overblijfkrachten die niet werken 
met grote groepen mensen in school. Op De Akker betekent dit dat alleen overblijfkrachten naar 
school komen die niet buitenshuis werken. Zij dragen een mondkapje tijdens het overblijven. 
 

We wensen de ouders en kinderen die ziek zijn van harte beterschap toe. 

Voorleeskampioen 2021! 

Woensdag 17 november was de schoolfinale 
van de voorleeswedstrijd. In het speellokaal 
streden Florian, Liz en Josje om de titel. Het 
was ontzettend spannend en de jury had het 
erg moeilijk. Uiteindelijk, na lang overleg, 
rolde Josje als winnares uit de bus! Zij zal on-
ze school gaan vertegenwoordigen op de regi-
onale voorleeswedstrijd. Florian werd gekozen 
als publiekswinnaar. We zijn supertrots op de-
ze toppers!   

 

 

 

 



Inval perikelen 

De ouders van de leerlingen van groep 1 en 2 hebben inmiddels bericht gehad van het feit dat de kleu-
ters vanwege het ontbreken van een invalkracht op vrijdag 26 november en 10 en 17 december ‘s och-
tends geen school hebben. Op vrijdag 3 december is er wel school i.v.m. het Sinterklaasfeest. We be-
grijpen heel goed dat er allerlei opties zijn om dit toch in te vullen, maar we willen vooral denken aan 
onze jongste leerlingen. Voor hen is het niet verstandig om steeds een andere leerkracht voor de groep 
te hebben. Op dit moment krijgen de kleuters op maandag t/m woensdag les van juf Rienske en op 
donderdagmorgen van juf Juliëtte. Na de kerstvakantie zal juf Rianne weer terug zijn op school na 
haar zwangerschapsverlof. Dit betekent dan ook dat we binnen onze eigen scholengroep invallers be-
schikbaar hebben en hopen dan zorg te kunnen dragen voor een duurzamere oplossing. 

Daar wordt aan de deur geklopt... 

Op vrijdag 3 december zal Sinterklaas een bezoek brengen 
aan onze school. Helaas zal dit niet gepaard gaan met een 
grote intocht met ouders en kinderen. U zult begrijpen dat 
het voor Sinterklaas op zijn leeftijd ook oppassen geblazen 
is, hoewel hij wel aangaf gevaccineerd te zijn.  

Daarom vieren we het Sinterklaasfeest in sobere vorm en 
wordt er afstand gehouden tussen de Sint en de kinderen. 

We maken er natuurlijk wel een hele leuke dag van en wen-
sen iedereen die dit feest thuis viert een heerlijk avondje 
toe. 

Nieuwe intern begeleider/ locatiecoördinator 

We zijn heel blij dat Corianne de Jonge graag tijdelijk als locatiecoördinator en intern begelider wil 
gaan werken bij ons op school. Corianne heeft de laatste jaren in Dordrecht als intern begeleider ge-
werkt en verhuist dit weekend naar Rolde. Omdat ze haar werk in Dordrecht nog moet afronden zal ze 
per 1 december één dag in de week starten als locatie coördinator en per 1 januari 2022 ook een dag 
interne begeleiding voor haar rekening nemen. Daarnaast zal Corianne ook tijdelijk een dag gaan wer-
ken als intern begeleider op de Van Royenschool in Schoonoord. Op dit moment ligt de benoeming van 
Corianne nog bij de medezeggenschapsraad; zij hebben adviesrecht. Tot 1 januari neemt Ageeth Vos 
als bovenschools intern begeleider de zorg op De Akker voor haar rekening. 

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 
      
Maandag 29 november    Petra van de Pauvort aanwezig  
Dinsdag 30 november (mo)   Marlies Bisschop aanwezig  
Dinsdag 7 december (mi)   Marlies Bisschop aanwezig   
Woensdag 8 december    Petra van de Pauvort aanwezig 


