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Tot ziens 

…...En dan komt nu het mo-
ment om echt afscheid te ne-

men. Na zes en een half jaar 
Op den Akker is het tijd voor 
mij om de deur achter me 

dicht te trekken. 

In de afgelopen jaren heb ik 
met heel veel plezier en passie 

gewerkt op Op den Akker. Zo-
wel hoogtepunten als diepte-

punten zijn de revue gepas-
seerd. Hierin heb ik altijd de 
kracht van de kleine school ervaren. Betrokken, be-

hulpzaam en dichtbij.  

Het voelt vandaag een beetje vreemd. Ik rond mijn 
werkzaamheden af maar de school draait nog op volle 

toeren door. Met vertrouwen geef ik het stokje tijde-
lijk over aan Cor waarna er na de zomervakantie een 

nieuwe directeur aangesteld zal worden. 

Tot slot wil ik iedereen bedanken. Voor de hulp, de 
betrokkenheid en de kritische blik of noot. Ik wens 
ouders, kinderen en het team heel veel succes en ge-

luk en wie weet tot ziens. 

Sil Brasz 

 

Agenda 

30-05 | Hemelvaart 

31-05 | Vrij 

03-06 | Start avondvierdaagse 

07-06 | Afsluiting avondvierdaagse 

09-06 | Eerste Pinksterdag 

10-06 | 2e Pinksterdag (vrij) 

11-06 | Schoolfotograaf 

16-06 | Vaderdag 

19-06 | Inschrijving IOP gesprekken open 

24-06 | Rapport mee naar huis 

25-06 | IOP gesprekken (t/m 05-07) 

28-06 | Schoolbrief 10 

Schoolfotograaf 

Op 11 Juni komt de 

schoolfotograaf. De 

school regelt dat alle 

kinderen individueel, 

met broertjes en/of 

zusjes en met de hele 

groep op de foto ko-

men. Wilt u ook een 

foto met broertjes en/of zusjes die nog of 

niet meer op onze school zitten, dan kan 

dit om 08.15 uur. U hoeft zich hier niet 

voor op te geven. LET OP: als het om 

08.15 uur druk is, kan het zijn dat u even 

moet wachten. 
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Spelletjes op het plein 

Twee weken geleden zijn we gestart met het aanbieden van ge-

leid spel op het schoolplein. 

In de grote pauze spelen alle kinderen van onze school tegelij-
kertijd buiten. Er is dan behoefte aan allerlei soorten spel. Hier-
over hebben we afspraken gemaakt met de kinderen. Zo hebben 

we een sportplein (daar waar de voetbalgoaltjes staan) en een 

speelplein.  

De afgelopen twee weken zijn we een stapje verder gegaan. 
Drie keer per week kunnen de leerlingen vanaf groep 3 deelne-

men aan geleid spel. Dit is een spel dat onder leiding staat van 
een leerling uit groep 7 of 8. Bij het begin van de pauze zien de 
kinderen welke spelen er aangeboden worden en kunnen ze zich 

melden bij de spelleiding. Bij genoeg deelname gaat het spel 

van start. 

De leerlingen van groep 7/8 zijn geïnstrueerd om het spel te begeleiden. Zo moeten ze het 
spel uit kunnen leggen, maar ook het spel kunnen begeleiden. Ze zijn op het plein te her-
kennen aan de gekleurde hesjes. Kinderen van groep 7/8 vinden het vaak erg leuk om ver-

antwoordelijkheid te nemen voor jongere kinderen (zie het succes van de koningsspelen). 

Het begeleid spel is onderdeel van 

het eindonderzoek van meester Julian. 
In zijn onderzoek wil hij kijken wat het 
effect is van geleid spel op het spelge-

drag van kinderen. Door juist de kin-
deren van groep 7/8 in te zetten, kan 

het door de school, als het een succes 
is, ook makkelijke behouden worden. 
We zijn ontzettend benieuwd hoe dit 

gaat lopen. 

De eerste ervaring is erg positief. De 

kinderen kunnen niet wachten tot ze 
weer een spel kunnen mogen kiezen en 
de kinderen van groep 7/8 vinden het 

leuk om het spel te begeleiden. Ook de 

komende weken zetten we dit voort. 

Schoolreisjes 

De tijd van de schoolreisjes 

komt er weer aan. Op dins-

dag 25 juni gaan de kin-

deren van groep 1 t/m 3 

met de bus naar het Giga 

Konijnehol in Beerze. De dag 

erna, 26 juni, gaan de kin-

deren van groep 4 t/m 6 

naar Ponypark Slagharen. Te 

zijner tijd krijgt u meer in-

formatie over vertrek en 

aankomsttijden en de mee 

te nemen handbagage. 

Nieuwe schoolshirts 

Het is gelukt! Met het geld van 

de sponsorloop is het de ouder-

raad gelukt om voor de hele 

school nieuwe schoolshirts aan te 

schaffen. En ze zijn op tijd! Dat 

betekent dat we met de avond-

vierdaagse de nieuwe shirts voor 

het eerst aan kunnen. Nog even 

wachten dus voordat we de nieu-

we shirts kunnen showen. 


