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Beste ouders,
De ouder(kind)gesprekken starten deze week, net als de ateliers en aan het
eind van de week genieten we samen van het OV Jaarfeest!
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Jaarfeest
Vrijdag is het zover: het OV jaarfeest barst los ! van 16.00 uur tot 19.00 uur kunt u weer
genieten van veel gezelligheid, lekkere hapjes en veel spelletjes voor jong en oud.
Vreedzame School
De Vreedzame school blok 1:
Voorgaande schooljaren ontving u een aparte nieuwsbrief
Vreedzame school. Dit schooljaar kiezen we ervoor geen aparte
nieuwsbrieven over de Vreedzame School te versturen, maar u
in elke algemene nieuwsbrief kort te informeren over de
Vreedzame school.
In onze mini-maatschappij Het Parelhof krijgen kinderen de
gelegenheid om de nodige sociale vaardigheden te oefenen. De
Vreedzame School is de aanpak die wij hiervoor in ons
Kindcentrum inzetten. Tijdens het eerste blok ‘We horen bij
elkaar’ is er aandacht voor groepsvorming en staat samen
werken aan een positief werkklimaat centraal. Naast de algemeen geldende schoolregels
maken leerkracht en kinderen samen afspraken over hoe je met elkaar omgaat en over de
inrichting en het ordelijk houden van de klas. Door elkaar goed te kennen en elkaar te
waarderen, krijgt ieder kind het gevoel dat hij/zij bij de groep hoort.
Om de sfeer direct goed neer te zetten, doen we in deze startperiode meer lessen
Vreedzame School. De kletskaarten die bij dit blok horen, staan binnenkort op de website
van Het Parelhof. Meer informatie hierover volgt later.
Samen een positief Kindcentrum!
Naast de lessen Vreedzame school in alle groepen, zijn er ook andere
sociale activiteiten in de school. In het kader van ‘Jij, ik, wij samen
DKC Het Parelhof’ zijn er 2 groepen aan elkaar gekoppeld om met
elkaar kennis te maken en elkaar op andere manieren te ontmoeten.
Samen lunchen, aan elkaar voorlezen of bijvoorbeeld de
klassenregels aan elkaar presenteren.
In het kader van burgerschap gaan groep 5 en 6 samen met de
Zwerfiegroep Purmer Noord de wijk in om samen zorg te dragen
voor onze eigen omgeving. Groep 7 en 8 krijgen bezoek van een

wijkgenoot met een beperking. In deze gastles vertelt hij of zij wat het betekent om te
leven met een beperking.
Tot slot ziet u op het plaatje onze eigen complimenten zon, Samen een positief
Kindcentrum! Daar gaan we voor. De zon is gemaakt door leerlingen van de Parelraad.
Schoolreisbijdrage
De groepen 3 t/m 7 gaan volgende week woensdag 25 september al op schoolreisje naar
Hoenderdael Anna Paulowna (3/4) en dierenpark Amersfoort (5/7). Het is belangrijk dat u
het schoolreisgeld voor die datum heeft betaald, digitaal of contant.
De groepen 1/2 en 8 gaan aan het eind van het schooljaar op pad. Wilt u ook deze bijdragen
overmaken?
De kosten voor de schoolreizen zijn afhankelijk van de bestemming.Dit jaar komen de
bedragen voor de groepen 1 t/m 7 uit op € 30,Het afscheidskamp van groep 8 kost € 85,-.
Overmaken naar onze rekening:
Daltonrekening “obs de Akker”; IBAN: NL43INGB0000034748 onder vermelding van de
naam van uw kind en de groep.
Ouderbijdrage
Beste ouders/verzorgers,
Ik hoop dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en weer met frisse moed het nieuwe
schooljaar is begonnen. Wij zijn al met veel plezier bezig met het organiseren van het
eerstvolgende feest, het jaarfeest op 20 september:)
Graag willen wij u informeren betreffende het overmaken van de ouderbijdrage.
In verband met het nieuwe bestuur moet het een en ander overgezet worden op een
andere naam, hiermee kunnen we ook meteen de schoolnaam wijzigen op het
rekeningnummer van de oudervereniging. Echter kan hier wat tijd overheen gaan.
Voorlopig kunt u de ouderbijdrage van 30 euro overmaken op het volgende
rekeningnummer: NL65INGB0002047587 t.n.v. Oudervereniging Openbare Basisschool
Akkerdijk, met vermelding van de naam en groep van uw kind. Zodra de tenaamstelling
gewijzigd is wordt u direct via ouderportaal geïnformeerd.
Excuses voor het ongemak en wij hopen op uw begrip.
Groetjes van de Oudervereniging
Toiletgebruik

Wij besteden op school aandacht aan het toiletgebruik. Elk kind wil graag op een schone wc zitten.
Wilt u hier thuis ook aandacht aan besteden, want af en toe zijn de wc’s in de loop van de dag niet fris
meer.
Ateliers

Fijn om te merken dat er zoveel enthousiasme is voor de ateliers van Wherelant. Voor de groepen 3/4
en 5/6 zijn wachtlijsten. Er is nog wel ruimte voor het toneelatelier in 7/8. De ateliers starten deze
week.
AGENDA
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Vrijdag 20 september
Woensdag 25 september

Ma 21 t/m vr 25 oktober
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OV Jaarfeest 
Schoolreisje groepen 3 t/m 7
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Elke woensdag 8.30 uur inloop Parelkwekers

