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IPads mee naar huis 

Eindelijk zijn we op het punt dat de iPad mee naar huis kan. Het heeft best 

wat voeten in de aarde gehad, maar we willen u en de kinderen niet langer 

laten wachten. Voordat de iPads mee naar huis gaan hebben we een ouder-

avond. Deze is op woensdag 13 december om 20.00 uur. U  krijgt 

hiervoor nog een uitnodiging. 

Winnaar ballonnenwedstrijd 

De winnaar van de ballonnenwedstrijd is bekend. 

De ballonnen zijn tot ver in Duitsland gekomen 

Helaas weer staking 

Zoals u misschien al vernomen hebt, is 12 december uitgeroepen als 

nieuwe stakingsdag. De school is deze dag dicht. We vinden dit heel verve-

lend voor u, maar bitter noodzaak voor het onderwijs. Ook de komende 

jaren willen we goed onderwijs blijven geven en met plezier voor de klas 

staan. Meer info z.o.z. 

Sinterklaas 

Dinsdag 5 december komt Sinterklaas bij 

ons op school. Tenminste…….als alles 

goed gaat. Rond de klok van 08.30 uur 

zal Sinterklaas aan komen. Ouders zijn 

hierbij van harte uitgenodigd. Daarna zal 

Sinterklaas in de speelzaal nog een klein 

woordje doen.  

Deze dag zitten de kinderen dag in hun 

eigen stamgroep. De oudere leerlingen 

trekken lootjes en bij de jongere kin-

deren brengt Sinterklaas cadeautjes mee. De volgende dag mogen de kin-

deren lekker uitslapen. De school start om 09.30 uur. Vanaf 08.20 uur mo-

gen de kinderen inlopen. 

Speelgoed inzamelen 

Met de feest-

dagen voor de 

deur vallen de 

speelgoedfol-

ders weer 

veelvuldig op 

de mat en vliegen de reclames om de oren. 

Voor sommige gezinnen is dit een lastige 

tijd omdat ze het geld niet hebben om ca-

deaus te kopen. De ouderraad van onze 

school wil hier graag wat in betekenen en 

heeft contact gezocht met de voedselbank. 

Samen is ervoor gekozen om een speel-

goed inzamelingsactie te houden. Vanaf 

maandag kunt u bruikbaar en toonbaar 

speelgoed op school inleveren. Dit speel-

goed zal aan de voedselbank worden aan-

geboden waarna het verdeeld wordt onder 

gezinnen van de voedselbank.  

We hopen een mooi pakket aan speelgoed 

aan de voedselbank aan te kunnen bieden.  

Agenda 

05-12 | Sinterklaas op school 

06-12 | Inloop tot 09.30 uur 

08-12 | Schoolbrief 8 

12-12 | STAKING!! 

13-12 | Ouderavond O4NT 

18-12 | Info avond 

nieuwe ouders 



Sfeercommissie (herhaling) 

Na de verbouwing hebben we een prachtige open, fleuri-

ge en lichte school gekregen, met allemaal nieuwe ruim-

tes. Nu we zo’n mooie school hebben zouden we erg 

graag weer een ‘sfeercommissie’ in het leven roepen. De 

sfeercommissie is een groep ouders die de school binnen 

een thema aankleedt. Te denken valt aan herfst, sinter-

klaas, kerst, Pasen, voorjaar, 

kinderboekenweekthema, 

vakantie, etc. Ben je creatief, 

houd je van gezelligheid of 

vind je het gewoon leuk om 

de school steeds mooi aan te 

kleden, mail dan naar 

dir@opdenakkervco.nl  

Info avond nieuwe ouders 

Maandag 18 december 

om 20.00 uur ,is er een 

informatieavond voor 

ouders die interesse heb-

ben in onze school. Op 

deze avond zal juf Dianne 

uitgebreid vertellen over 

het werken in groep 1/2 

en meester Sil zal vertel-

len over het onderwijs in de midden en bovenbouw. 

Mocht u nog ouders kennen die op zoek zijn naar een 

school? Wijs ze op deze avond. U bent onze beste am-

bassadeur! 

Opgeven kan via de site of dir@opdenakkervco.nl 


