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Nieuwe leerlingen:
In de eerste nieuwsbrief hebben we een 6-tal nieuwe leerlingen mogen begroeten op De
Akker. Maar daarbij zijn we Wout Nobbe vergeten. Wout was in de zomervakantie jarig
en wel op 13 juli. Alhoewel Bart Hilbrands pas op 16 september 4 jaar wordt, willen we
ook hem alvast introduceren. Bij deze dus ook voor jullie van harte welkom en veel
plezier op De Akker.
Nieuwe gezichten deel 2
Juf Connie – groep 8
Hallo allemaal.
Ik loop hier inmiddels al een paar weken rond en wil me graag even aan iedereen
voorstellen. Mijn naam is Connie Eising en ik ben dit schooljaar op OBS De Akker komen
werken. Ik geef de hele week les aan groep 8. Ik ben 26 jaar en woon in Coevorden.
Vorig schooljaar werkte ik nog op de Markeschool in Wachtum. Hier heb ik met veel
plezier vier jaar lesgegeven aan groep 6, 7 en 8. Het leek mij heel leuk om ook weer een
keer op een grotere school te werken. Dit jaar ben ik dus hier op De Akker begonnen en
ik heb het heel erg naar mijn zin. In de loop van het schooljaar zal ik vast iedereen
beter leren kennen en andersom natuurlijk ook.
Lianne Duursma – LIO stagiaire groep 6
Hierbij zou ik me graag even willen voorstellen. Ik ben Lianne Duursema, 23 jaar en woon
in het ’t Haantje. In mijn vrije tijd houd ik me vooral bezig met onze dieren. Daarnaast
ben ik dol op alles wat met theater en muziek te maken heeft.
Sinds 2006 studeer ik aan de Pabo “de Eekhorst” in Assen. Ik heb er al drie jaar studie
opzitten en ga nu mijn vierde jaar in. Dit wil zeggen dat ik dit schooljaar mijn laatste
studiejaar in ga. Het is de bedoeling dat ik mijn studie ga afronden met een eindstage
en een onderzoek. Mijn eindstage zal plaatsvinden op “OBS de Akker” in groep 6. Om
alvast kennis te maken met de groep heb ik de afgelopen week meegedraaid.
Deze eindstage houdt in dat ik de klas 90 dagdelen zelfstandig draai. De vaste
leerkracht van groep 6 zal mij hierbij begeleiden. Ik zal mijn stage volgende week
beginnen door alvast een paar dagdelen te draaien. Vanaf 1 september zal ik de
maandag, dinsdag en woensdag les gaan geven. In januari zal ik mijn eindstage afronden.
Naast mijn stage is het de bedoeling dat ik een klein onderzoek ga uitvoeren op het

gebied van klassenmanagement. Al met al hoop ik er een leuk en leerzaam halfjaar van te
maken.
Egbert Schepers – waarnemend directeur
Aan mij de taak om het vertrouwde gezicht in en rondom het kamertje van Marjan
Okken te doen vergeten en vooral om haar taken waar te nemen. Een tijdelijk gebeuren;
zodat het bestuur en de MR in alle rust om kunnen zien naar een definitieve opvolger.
Eigenlijk best wel grappig dat ik alweer zo’n 30 jaar geleden als 2e jaars student zo’n
beetje op De Akker ben begonnen aan mijn onderwijscarrière. Oud Sleners zullen de
namen van Meester Hagenauw en Kroon en Ronda en juf Tally Grave herkennen.
Samen met mijn gezin (vrouw en drie dochters) woon ik in Oud Aalden en runnen we ook
nog een vakantieverblijf (www.hogehof.nl). Na zes jaar als vakleerkracht muzikale
vorming in Beilen en leraar Nederlands op de huishoudschool in Steenwijk te hebben
gewerkt, kwam ik eind jaren tachtig in Aalden terecht als leraar in groep 3. Uiteindelijk
werd dat in alle groepen en ook werd ik in de jaren ’90 adjunct directeur met als vaste
taak de toenmalige asielzoekersschool. Vanaf 13 januari 2000 nam ik het
directeursschap van de spiksplinternieuwe Anwende over. Na drie verbouwingen en
inmiddels meer dan 300 leerlingen en 35 personeelsleden op beide scholen wist ik het
bestuur er van te overtuigen dat die klus te groot werd voor één directeur. Het
betekende wel dat ik een keuze moest maken. Niet gemakkelijk, maar ik heb uiteindelijk
voor het zich nog steeds ontwikkelende – eerste opvangonderwijs voor anderstaligen gekozen. In januari 2010 komt daar volgens het plan nog een kleine school bij voor mij.
Tot die tijd dus ruimte om mij op de prachtige Akker verdienstelijk te maken.
Daarnaast hoop ik nog steeds tijd over te houden voor mijn hobby’s als muziek maken
(sousafoon in een oude stijl jazz band “The Magnolians” en bastuba in het
koperensemble “Rubato”), organiseren van het Folk veur Volk festival, lezen en vooral
wat in het Drents wordt omschreven als “an knooi’n” in en rondom ons huis. Daarbij zorg
ik ook nog voor vier bijenvolken en probeer elke dag van het leven te genieten. We zien
of spreken elkaar vast wel een keer.
Informatieavonden
Inmiddels hebben de ouderinformatieavonden van groep 3 en groep 5 plaatsgevonden en
staan op 7 september groep 4 en 14 september groep 7 op de kalender. Aanvang dus om
20.00 uur.
Zwemwedstrijden
Op woensdag 26 en vrijdag 28 augustus hebben de groepen 5 t/m 8 meegedaan aan de
zwemwedstrijden in het bosbad Noord-Sleen. Onze leerlingen hebben goed hun best
gedaan. Er zijn zelfs medailles gewonnen! Helaas ging de wisselbeker (voor de beste
school) dit jaar naar Noord-Sleen, zij hadden de beste zwemmers/-sters. Volgend jaar
zullen we proberen de beker terug te veroveren.

Studenten
Ook dit jaar zal De Akker weer fungeren als opleidingsinstituut voor toekomstige
onderwijzers en onderwijsassistenten. Naast Lianne Duursma die zich hierboven al
heeft voorgesteld, zullen er 2 eerstejaars- (op de dinsdagen) en 1 tweedejaars- (op de
woensdag en donderdag) Pabo studenten verschijnen.
Daarnaast hebben zich een 2-tal studenten aangemeld vanuit het MBO–opleiding
onderwijsassistent. Volgende nieuwsbrief hebben we in beeld wie het zijn en waar ze
zullen worden ingezet.
Oproep van het bestuur van de Oudervereniging.
Tijdens de jaarvergadering van de OV van OBS de Akker zullen een tweetal
bestuursleden aftreden. Voor de opvulling hiervan zijn we in eerste instantie op zoek
naar één nieuw bestuurslid. Wij zijn op zoek naar een betrokken ouder, die met ingang
van oktober 2009 ons bestuur wil komen versterken, en die in oktober 2010 de functie
van penningmeester op zich wil nemen. Wil je meer weten over deze functie neem dan
even contact op met de huidige penningmeester, Gina Beukema tel.: 0591-367024. Ook
voor het aanmelden voor deze functie kan je bij haar terecht.
Sport- en speldag 2009
Woensdag 9 september is de jaarlijkse sport- en speldag van ‘De Fontein’ en ‘De Akker’.
De leerlingen krijgen hier volgende week meer informatie over mee naar huis. Wel doen
wij alvast een oproep aan de leerlingen (en ouders/verzorgers) van de groepen 5 en 6.
Zij gaan namelijk mountainbiken. Hiervoor zoeken wij echter nog 10 kinderen die hun
mountainbike die dag mee willen nemen naar school, zodat we genoeg fietsen voor
iedereen hebben. Hierover kan contact worden opgenomen met meester Frank.
Met vriendelijke groet,

team obs “De Akker”

