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Nieuwe leerling :
Afgelopen maandag mochten we Max Hummel welkom heten. Max is verhuisd van Emmen
naar Sleen en heeft een plaatsje gekregen bij juf Geertje en juf Mia in groep 5. We
wensen hem een goede tijd toe bij ons op school.
Welkom op de jaarvergadering??!!
Dinsdag 27 oktober is er de jaarvergadering van de Oudervereniging, met daarin ook
een rol voor de Medezeggenschapsraad en team van de school. De stukken zijn
afgelopen vrijdag meegegeven aan de leerlingen. We hopen op een grote opkomst om zo
met elkaar van gedachten te kunnen wisselen over het schoolse leven op en rondom De
Akker. Denkt u nog even aan het opgavenbriefje in verband met de planning van de
avond?
Fietsencontrole goed verlopen
Het was een plezierige drukte afgelopen vrijdag. Terwijl Veilig Verkeer Nederland “opperhoofd” Harry Elzer een gastles met het thema de veilige fiets verzorgde in groep
1/ 2, werden op het plein de fietsen gekeurd door een drietal heuse keurmeesters. Een
goed resultaat, want 76% van de fietsen was in één keer oké. De eigenaars van de
andere 24 % moeten het geconstateerde gebrek of defect eerst oplossen. Daarna
kunnen ze dat aan onze hiervoor speciaal beëdigde conciërge Gezinus Dijkstra laten
zien. Ze krijgen dan alsnog de sticker “Deze fiets is oké” uitgereikt.
Voorleesontbijt genoeglijk
Afgelopen woensdag betraden maar liefst 7 speciale gasten de school. In het kader van
de kinderboekenweek kwamen zij voorlezen en vertellen over hun beroep. Een prachtig
verslag met heel veel foto’s is te vinden op de website van de school en op www.sleen.nu.
Bijlagen/ meegegeven
-- oudste leerlingen: (vorige week) Uitnodiging & stukken voor Jaarvergadering
-- alle leerlingen: Schoolkrant
-- groep 7: GGD-Drenthe - Vragenlijsten preventief gezondheidsonderzoek
-- groep 8: V.O.O. – Uitnodiging/indeling voorlichtingsavond woensdag 28 oktober

Met vriendelijke groet,
team obs “De Akker”

