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Nieuwe leerlingen:
Elke morgen neemt Wendy Harms haar plaatsje in de kring in groep 1 in. Zij is ook een
van de nieuwe aanwinsten op onze school en hoort er al helemaal bij. Dat hoort natuurlijk
ook in de nieuwsbrief vermeld te worden. Bij deze dus. Van harte welkom en veel plezier
op De Akker.
Nieuwe gezichten deel 2
Nog niet alle stukjes van onze studenten zijn binnen. Vandaar dat we dit toegezegde
item verplaatsen naar nieuwsbrief nummer 4 van 30 september.
Informatieavonden
De informatie avond van groep 8 begint komende maandag om 20.00 uur.
Juf Fenna laat weten dat de uitgestelde informatie avond van groep 4 nu op woensdag
23 september plaatsvindt. Deze avond begint ook om 20.00 uur.
Beleidsdag Arcade
Afgelopen woensdagmiddag was er in Hardenberg voor alle personeelsleden van onze
onderwijsstichting een zgn beleidsdag. Na een lunch in theater De Voorvegter in
Hardenberg kon er middels vragen en discussie met een forum gestemd worden over de
beleidsvoornemens van ons bestuur. Zaken als mobiliteit, extra beloningen voor
leerkrachten, passend onderwijs en het imago van Arcade kwamen aan de orde. Dit alles
voorafgegaan door het nieuwe promotiefilmpje van Arcade. Een enerverende middag die
onder het genot van een hapje en een drankje nabesproken kon worden.
Sport- en speldag
Op woensdag 9 september was de jaarlijks terugkerende sport- en speldag,
georganiseerd door de Fontein en de Akker! Voor de groepen 1 en 2 was er een
voorstelling (Stoplicht), daarna gingen zij lekker spelen in de speeltuin. De groepen 3 en
4 zagen er spectaculair uit, want zij hadden een piraten-spelletjes-ochtend. De
leerlingen van de groepen 5 en 6 kregen sportclinics van ervaren trainers. De volgende
sportverenigingen deden daar aan mee: Handbalvereniging Exito, karatevereniging
Taikishin en de mountainbike vereniging ‘De Bushbikers’. De kinderen in de groepen 7 en
8 moesten hun spierballen gebruiken. Er moesten palen, stenen en sleutels geworpen
worden. Ook was er een kruiwagenrace, een touwtrekwedstrijd en een
gewichttrekwedstrijd. Bij deze spelen kregen we hulp van ‘De Roppers’ uit Dalerpeel.

Wij willen de sportverenigingen en de vrijwilligers bedanken voor hun inzet. Het was een
geslaagde dag! Op onze website zijn de foto’s te bekijken.

Uitslag MR Verkiezing
De uitslag is bekend. Vorige week vrijdag hebben Juf Mia Warners en Astrid Meijer de
stembiljetten geteld. In totaal waren er 50 stembiljetten ingeleverd. Hartelijk dank
hiervoor. De meeste stemmen zijn gegaan naar Grietje Regtop en zij is dus het nieuwe
MR lid. Wij wensen haar vanaf deze plek veel succes.
Als u vragen of opmerkingen hebt voor de MR geef dit aan ons door of kijk op de
website van school en laat een berichtje achter in ons MR postvak: mr@obsdeakker.nl
Veurdrachtswedstried
De ‘veurdrachtswedstried’ van ’t Oal Volk komt er weer aan, en wel op 9 oktober in de
Muzeval. Op woensdag 7 oktober zijn de voorrondes, Janneke en Femke Eising uit groep
6 en 2 zullen onze school vertegenwoordigen. We hopen dat ze ook in de Muzeval hun
gedichtje mogen voordragen. Succes meiden!
Het jaar van de egel
Alle groepen zijn begonnen aan een project over egels, wij werken hier op school aan.
Mocht u ook meer willen weten over egels: de egelopvang in Hollandscheveld heeft
zondag a.s. open huis van 14.00 tot 17.00 uur (toegang gratis, graag blikje kattenvoer
meenemen). Ook bij het boomkroonpad zijn activiteiten die te maken hebben met egels.
Wij wensen u een aanstekelijk weekend,

team obs “De Akker”

