NIEUWSBRIEF

21 augustus 2009

We zijn weer begonnen
Na een heerlijke vakantie van 6 weken is “de kop er weer af”. Voor sommige leerlingen,
ouders en leerkrachten toch nog wel weer even spannend. Een nieuw lokaal, een andere
leerkracht, een nieuwe directeur en een nieuw rooster. Inmiddels draait de school al
weer op volle toeren en blijken de voorgenomen plannen goed te werken. We gaan er een
mooi jaar van maken.
Toch (ook nog maar even) een papieren nieuwsbrief
Ondanks het feit dat iedereen al behoorlijk gewend was aan de digitale nieuwsbrief leek
het ons handig om de eerste versie ook op papier te verstrekken. Dit gezien de vele
bijlagen en opgavebriefjes.
Nieuwe gezichten
Na het afscheid van juf Marjan, juf Gré en juf Annet zijn er ook een aantal nieuwe
gezichten. In groep 8 heeft juf Connie Eising uit Coevorden het digitale krijtje van juf
Gré overgenomen. Op woensdag en vrijdag is juf Ina Dijkstra actief in groep 7 en 8. Als
klassenassistente in voornamelijk groep 3 en 4 en daar waar mogelijk in groep 1/2, is juf
Hetty Schonewille actief. Dat is op de maandagmiddag, dinsdag-, woensdag- en
donderdagochtend.
Ook in groep 6 een nieuw gezicht. Het is Lianne Duursema die als studente haar LIOstage op onze school gaat afronden. Als waarnemend directeur is Egbert Schepers uit
Aalden vorige week dinsdag aan zijn eerste klus in Sleen begonnen. Hij is de hele
dinsdag en vrijdagochtend aanwezig en op woensdag per week om en om. Dit in
combinatie met het directeurschap van “De Smeltkroes” (eerste opvang onderwijs
anderstaligen) in Aalden en een aantal bovenschoolse klussen. Op het e-mail adres
directie@obsdeakker .nl is hij dagelijks bereikbaar. Bij dringende zaken graag
telefonisch via de leerkracht van uw kind. In de volgende nieuwsbrief (3 september)
zullen de nieuwelingen zich uitgebreider voorstellen.
Nieuwe leerlingen:
In de vakantie mochten we Sammi en Jara Kazooba verwelkomen. Zij zijn van uit
Engeland naar Sleen verhuisd. Sammi is groep 7 komen versterken en Jara zit in groep
5. Ook in groep 1 zijn er een aantal kinderen 4 jaar geworden en gaan dus aan hun
onderwijscarrière op “De Akker” beginnen. Het zijn Linda Aalderink, Bart Lanting,
Dustin Nijland en Ilse Voet. We wensen hen allen een goede tijd toe bij ons op school.

Hoofdluiscontrole
De eerste uitgevoerde hoofdluiscontrole is gisteren prima verlopen. De dappere
hoofdluismoeders konden melden dat er geen sporen van het immer lastige diertje zijn
aangetroffen.
Mexicaanse griep
Komende week zullen we de aangereikte richtlijnen vanuit het bestuur van Arcade en de
GGD verwerken tot schoolbeleid. In een kringgesprek en aanvullende lessen zullen we
samen met de leerlingen een aantal hygiënische regels op gaan stellen.
Het is handig om daar ook thuis nota van te nemen.
Schoolgids en kalender mee
Afgelopen dinsdag is aan elke oudste van het gezin de schoolgids en kalender
meegegeven. Het is weer een fraai exemplaar vol met nuttige informatie geworden.
Informatieavonden
Zoals op de kalender is te zien is op dinsdag 31 augustus de eerste oudernformatieavond
van dit jaar in groep 5. Wat niet op de kalender staat is dat al deze avonden om 20.00
uur beginnen.
Studenten
Dinsdag 25 augustus zullen een aantal PABO studenten lessen verzorgen op “De Akker”.
In het kader van de voorbereidingsweek nemen ze vanaf 10.30 tot 11.30 de lessen over.
Het wordt vast weer een verfrissend gebeuren.
Bijlagen:
-- groep 7 & 8: opgavenformulier: H.V.O.- en Godsdienstlessen
-- alle leerlingen: opgavenformulier: Ouderparticipatie
Nog even weer het gymnastiekrooster
De groepen gymmen op de volgende dagen:
Groep 3 maandagmiddag, dinsdagochtend en donderdagochtend
Groep 4 maandagmiddag, dinsdagochtend en donderdagochtend
Groep 5 woensdagochtend en vrijdagmiddag
Groep 6 dinsdagochtend en vrijdagmiddag
Groep 7 dinsdagochtend en vrijdagmiddag
Groep 8 dinsdagochtend en woensdagochtend
Dus op die dagen de gymkleding, inclusief schoenen, en de handdoek niet vergeten.

Met vriendelijke groet,
team obs “De Akker”

