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Nieuwe leerling :
Op 2 november was het feest in huize Eising. Lisa vierde haar vierde verjaardag en mocht nu echt elke
dag naar de basisschool. Na ook vier keer al meegedraaid te hebben, ging haar dat heel goed af en
heeft ze nu haar eerste echte week er op zitten. We wensen haar een fijne schooltijd toe op “De
Akker”.
Juf Marianne met zorgverlof
Het gaat eigenlijk al een tijdje niet goed met de (bij haar in huis wonende) 95-jarige moeder van juf
Marianne. Samen met de taak om de dagelijkse leiding aan de 29 leerlingen van groep 1/2 is dat
momenteel moeilijk te combineren. We wensen juf Marianne sterkte en hopen met haar op rustiger
tijden.
Haar taken op school zijn vorige week tijdelijk voortreffelijk waargenomen door juf Ina Dijkstra,
maar nu het een verlof een langduriger karakter krijgt moet er ook een meer structurele oplossing
komen. Die is gevonden in de voor ons bekende juf Annet Mulder.
Uiteraard gesteund door juf Mia.
Verslagje jaarvergadering redelijk goed bezocht.
Het was dinsdag 27 oktober om 20.00 uur precies, dat de voorzitter der O.V. Jan Gerding de
vergadering voor de ca. 35 aanwezigen opende. Na de gebruikelijke stukken en een helder jaarverslag
de MR, toegelicht door voorzitter Herman Tebbes, was er de promotiefilm van ons bestuur: “Arcade”.
Naderhand ging waarnemend directeur Egbert Schepers aan de hand van een powerpointpresentatie in
op de organisatie achter de schermen en de werkzaamheden van een directeur. Van Arcade tot Akker.
Uitnodigingen Rapportgesprekken gaan maandag mee
Op dinsdag 17 en woensdag 18 november zijn de zgn. 10-minutengesprekjes. De uitnodigingsbriefjes
gaan komende maandag met de kinderen mee. Lukt het niet om op de geplande tijd te verschijnen, dan
graag even onderling proberen te ruilen. Wel even doorgeven aan de leerkracht.
Schoolontbijt was een genoeglijk gebeuren.
Twee ontbijten vlak achter elkaar voor onze leerlingen en leerkrachten. Deze keer zonder prominente
voorleesgasten, maar wel met de klasgenootjes en meesters en juffen gekleed in de meest prachtige
pyjama’s. Naast het educatieve element omtrent het belang van een goed en gezond ontbijt was het
ook heel waardevol om eens van elkaar te zien hoe je met zaken als tafelmanieren en gespreksthema’s
omgaat.
Bijlagen/ meegegeven
-- oudste leerlingen: (maandag dus) Uitnodiging Rapportage gesprekken.

Met vriendelijke groet,
team obs “De Akker”

