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Beste ouders,
De eerste Nieuwsbrief van 2019. Er wordt hard gewerkt op school en de
leerlingen kunnen hun groei in vaardigheden laten zien tijdens deze citoperiode.
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Tot ziens
Juf Manon S gaat bijna met zwangerschapsverlof. Volgende week vrijdag 1 februari neemt
zij voorlopig afscheid om na de zomer weer te starten. We wensen haar een mooie periode
een goede bevalling van haar tweeling!
Parelkwekers
Beste Parelkwekers,
Afgelopen maandag 14 januari is er een bijeenkomst geweest
voor ouders die kinderen in groep 7 en 8 hebben, die zich
langzamerhand moeten voorbereiden op het voortgezet
onderwijs.
Juffen Annemarie en Astrid gaven ons de informatie die nodig
was voor elke groep. Zo werd er gesproken over hoe de
schoolkeuze voor het kind tot stand komt en hoe de ouders hierin de juiste informatie
kunnen krijgen voor wat ze te wachten staat.
Het was fijn om zoveel enthousiaste ouders
te ontmoeten. Een goede voorbereiding is
een halve werk zo kan je het een beetje zien!
Tot een volgende kwekerstijd!
Maandag 21 januari zijn we naar het IT lab
geweest in de Weidevenne. Bij het gebouw
van de basisschool de Nieuwe Wereld
bevindt zich een verdieping die gevuld is met
robots, iPads , een drone en zelfs een 3D
printer.
Allemaal
materialen
om
de
leerlingen van de 37 Opspoor scholen klaar
te kneden voor de toekomst die steeds meer
automatiseert. Zo heeft Fleur een it/
innovatie specialist ons veel verteld over hoe
kinderen omgaan met de sociale media. Het
was erg leerzaam en zeker leuk om haar een
keer uit te nodigen op onze school.
Mvg Parelkwekers
Kiss & go
Wat fijn dat u er rekening mee houdt, dat kinderen meteen aan het werk gaan nadat zij
hun juf of meester hebben begroet. U neemt afscheid bij de ingang van het lokaal en als
u de leerkracht wilt spreken, maakt u een afspraak. Waar we nu nog tegenaan lopen, is
het feit dat ouders in de gangen en hallen blijven hangen, waardoor het daar te druk wordt.
Bovendien gaan kinderen meteen naar de bibliotheek of in de gang werken en dan is het
niet de bedoeling dat u daar nog bent. Als u nog even met andere ouders wilt spreken,
doet u dat dan buiten.

Ouderbijdrage
Als u een envelopje met herinnering heeft ontvangen, wilt u dan op korte termijn de
ouderbijdrage overmaken? U bent op de hoogte dat de OV al geld heeft uitgegeven aan
allerlei activiteiten en de komende activiteiten moeten ook bekostigd worden. €30,00
overmaken naar Oudervereniging obs AkkerDijk; IBAN: NL65INGB0002047587 onder vermelding van

de naam van uw kind en de groep.
IB
Juf Marije Moolhuyzen is 2 dagen ambulant, zodat zij haar Daltoncoördinatortaken en IB-taken kan
uitvoeren. Daarnaast staat zij 3 dagen in de Valk. Juf Annemarie heeft 3,5 dag IB-taken.
Wistudat…..?
* honden niet zijn toegestaan op school en op het schoolplein?
* roken niet is toegestaan op het schoolplein en in de omgeving van school, bijv. bij het hek?
* er teveel (bijna) ongelukken gebeuren ivm de vele auto’s tijdens het brengen en halen? Er daardoor
een onveilige situatie ontstaat? Dat wij u vragen om zoveel mogelijk lopend of op de fiets te komen en
om zoveel mogelijk te parkeren op het parkeerterrein van het Gildeplein? Handhaving controleert en
boetes uitdeelt?

Agenda
Vrijdag 1 februari
Maandag 4 februari
Dinsdag 5 februari
Vrijdag 15 februari
Ma 18 t/m vr 22 februari
Maandag 25 februari
Dinsdag 26 februari
Woensdag 27 februari
Donderdag 28 februari

Textielinzameling
Textielinzameling
School tot 12 uur; studiemiddag team
1e rapport gaat mee
Voorjaarsvakantie
Studiedag team; alle leerlingen zijn vrij
Hoofdluiscontrole
Creatief atelier voor ouders 8.30 uur
Parelkwekers: peuters en taal 8.30 uur
Inloopochtend 8.30 uur

