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Op den Akker nieuws
Hierbij ontvangt u onze twee-wekelijkse nieuwsbrief!

Voorwoord
EU-schoolfruit

Op den Akker is dit jaar wederom ingeloot voor deelname aan het schoolfruit programma. Wij stimuleren gezonde voeding. Door deel te nemen aan Eu schoolfruit,
willen we het eten van groente en fruit stimuleren.
Op dinsdag, woensdag en donderdag delen we het fruit uit, voor maar liefst 20
weken!
Leuk om te weten:
Nederland neemt in schooljaar 2022-2023 voor het veertiende jaar deel aan de
Europese schoolfruitregeling. De regeling heeft als doel:

•

De consumptie van groente en fruit bij schoolkinderen te stimuleren.

•

Kinderen gezonde eetgewoonten aan te leren.

•

De afzet van groente en fruit te bevorderen.

Schoolreisje

Nog een week en dan is het zover! De groepen 1 t/m 6 gaan op schoolreisje.
Met de groep zijn we aan het aftellen, we maken er met elkaar een fantastische
dag van.
Denkt u aan de betaling?
Dit jaar vragen we een vrijwillige bijdrage van € 20,- per leerling. Dit betreft
de leerlingen uit groep 1 – 6. Graag het bedrag 20,- overmaken op rekeningnummer: NL82SNSB 0935 7618 53 t.n.v. CBS Op den Akker. Graag met
vermelding van schoolreisje + voor-en achternaam van de kinderen en
vermelding groep.
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Peutergroep

De ouders van de kinderen die daarheen
gaan, hebben het al gehoord: de peutergroep van Bloesem gaat verhuizen. Gericht op IKC-ontwikkeling en doorgaande
lijnen van 2-12 jaar (en in de toekomst
mogelijk van 0-12 jaar), zijn we in gesprek
met Humankind voor het opstarten van
een nieuwe peutergroep met een nieuw
aanbod, dat aansluit op school.
Humankind is een professionele landelijke organisatie voor opvang met als doel
‘optimale groei en bloei van ieder kind’,
aansluitend op het doel van Op den Akker om samen met u als ouders te werken aan de groei van ieder kind op elk
gebied. Door de samenwerking van opvang en school kan die groei en bloei
extra gestimuleerd en ontwikkeld worden. Humankind heeft veel ervaring met
IKC-vorming. IKC is de afkorting voor
Integraal Kind-Centrum. Dat wil zeggen:
Met zoveel mogelijk partners willen we
samenwerken om ieder kind te geven
wat hij/zij nodig heeft om zich optimaal
te ontwikkelen, op zowel sociaalemotioneel als leergebied. We hebben
daarbij oog voor ieder kind en stemmen
daar samen het aanbod op af. Graag komen we in contact met de ouders die
belangstelling hebben voor de op te
richten peutergroep (voor kinderen van 2
-4 jaar) en in de toekomst ook de babygroep (voor kinderen van 0-2 jaar). Geef
graag uw belangstelling door aan Liset
(maandag, donderdag en vrijdag aanwezig en bereikbaar op school via
l.terietstap@vco-oostnederland.nl) off
Ineke (i.neerhof@vco-oostnederland.nl/
06-12643247).

Meester Fred
Hallo allemaal,

Na ruim 40 jaar te hebben gewerkt als
vakleerkracht gym in Haaksbergen ben
ik begin dit schooljaar gestopt met werken en ga ik met pre-pensioen.
Vanaf 2018 ben ik werkzaam op basisschool Op d’n Akker. De start was bijzonder want na 1 week werken moest ik
noodgedwongen met ziekteverlof. Gelukkig ben ik hiervan vrij vlot hersteld en
heb ik daarna met veel plezier les gegeven. Met veel plezier, want de kinderen
hadden altijd ongelooflijk veel zin om te
gymmen en dan is het voor mij ook top.
Het maakte eigenlijk niet uit wat klaar
stond, met veel energie en plezier werd
er gegymd. Eén spel stond op nummer 1:
“het boerderij spel”.
Een gaaf spel en ik kon het niet vaak
genoeg aanbieden.
Door corona werd het lesgeven behoorlijk op z’n kop gezet. Kleine groepen/
alleen buiten les geven. Normaal sta ik in
de gymzaal maar nu dus veel op de
school zelf. Elke keer een warm bad: een
jong en vrolijk team, leuke groepen en
enthousiaste kinderen. Bij mijn afscheid
afgelopen vrijdag ondervond ik dit nog
een keer.
Heel veel dank voor alle fijne woorden
en werkjes.
Het ga jullie goed en ik kom zeker nog
wel eens op jullie school.

Hartelijke groet,
Meester Fred

Terugblik vossenjacht

Wat hebben we weer genoten van de jaarlijkse startactiviteit. Vrijdagavond 26
augustus was het weer zo ver. De vossenjacht!! Vol enthousiasme gingen de kinderen s'middags naar huis “Juf/meester hoe ga jij vanavond?” Dat bleef een verrassing tot die vrijdagavond. Al rennend en vol lawaai gingen de kinderen door de
wijk op zoek naar de "vossen”. Sommige kinderen hadden al snel een monnik,
boef en een bruid gevonden. Andere kinderen kwamen eerst buurman en buurman tegen of 2 roodkapjes en een heks. Nadat iedereen gevonden was en een
krabbel op papier had gezet was er op het schoolplein drinken en wat lekkers. Het
was een fijne gezellig avond! Iedereen bedankt voor de inzet en komst op de
startavond.
Ouderraad: bedankt voor jullie hulp, fijn dat we weer mochten rekenen op extra
handen!

Terugblik groepsinformatieavond

Het was fijn dat er ouders konden komen
op de informatieavond. Bedankt voor uw
komst! Er is heel veel informatie gegeven in alle groepen. Wat we veel hebben
gehoord deze avond: wat fijn dat het
weer kan, we hebben dit gemist. Mocht
u toch nog vragen hebben of is iets niet
helemaal duidelijk, dan horen we dat
graag!

Burendag

Burendag is een initiatief van Douwe
Egberts en het Oranje Fonds en wordt
ieder jaar op de 4e zaterdag in september gevierd. Burendag is een dag waarop
de buurt gezellig samenkomt en waarbij
veel mensen iets goeds doen voor elkaar
en de buurt. Want goede buren doen
ertoe. Dit jaar wordt Burendag op 24 september gevierd.
Ook onze school wil graag goed contact
onderhouden met de buren. Immers een
goede buur.... Daarom nodigen wij onze
buren uit voor een gezellige koffie-inloop
op donderdag 6 oktober van 10-11 uur.
Zij ontvangen hiervoor een persoonlijke
uitnodiging.
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Samenwerking Haaksbergen-Eibergen-Neede

Vorig jaar tijdens het info uur en ook in het letterpalet heeft u al kunnen horen en lezen dat we vanaf dit schooljaar meer willen gaan samenwerken met de VCO-scholen ‘het Sterrenpalet’ in Eibergen en ‘Kisveld’ in Neede. Ineke is ook van deze scholen directeur.
Deze samenwerking zijn we in de vakantie vorm gaan geven door een startactiviteit waarbij we elkaar konden leren kennen
als collega’s. We hebben op de warme donderdagmiddag in de zomervakantie, na een startmoment op onze eigen scholen,
een gezellige workshop mocktails shaken gehad. Deze workshop beeldde precies uit dat wat wij voor ogen hebben met deze
samenwerking. Van alle scholen het beste bij elkaar brengen met een geweldige uitkomst. Zo willen wij ook dit jaar op meerdere
gebieden gaan uitwisselen en samenwerken. Om op elke school volgens onze eigen visie en organisatie de allerbeste uitkomst
te geven door elkaar te inspireren, enthousiasmeren en op weg te helpen, waarbij ieders talent benut kan gaan worden.

Nieuwe bestuurder

Sinds 1 september heeft VCO een nieuwe bestuurder: Linda
Tukkers. Zij gaat leiding geven aan de 14 scholen en kindcentra van stichting VCO Oost-Nederland (VCO).

Linda Tukkers volgt interim directeur Hans Vermeulen op. Linda Tukkers is geen onbekende
voor VCO, zij werkt al sinds 1994 bij de stichting
en heeft op diverse scholen als directeur gewerkt.
Wij wensen haar veel succes met haar nieuwe
taak!

Even voorstellen 1
Hoi allemaal,

Ik ben Loes Thuinte, 18 jaar. Ik ben een student van het graafschap college uit Groenlo. Ik ben dit jaar begonnen met mijn
tweede jaar van mijn opleiding onderwijsassistent.
Zelf kom ik uit Neede waar ik samen met mijn ouders en zusje
woon. Naast school en stage vind ik het erg leuk om te werken
bij Hof van Eckberge. En in mijn vrije tijd spreek ik graag af of
ga ik iets leuks doen.
Dit komende half jaar mag ik stagelopen op bassischool op den Akker.
Ik loop stage vanaf 25 augustus tot
24 januari. Ik ben dan op de maandag en dinsdag in groep 1&2 bij juf
Anouk.
Ik kijk er naar uit het komende halfjaar!
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Even voorstellen 2

Hoi! Ik ben Jamie Tiebout, 25 jaar, geboren Zeeuw en sinds 3
jaar woonachting in Borne. Als gymleerkracht krijg ik veel
energie van momenten in de gymles waarop een leerling
grenzen heeft verlegd in het eigen kunnen en de momenten
waarop we samen als klas kunnen genieten en het plezier
beleven in sporten en bewegen. In mijn eigen tijd speel ik
graag een potje voetbal bij ATC'65 en sta ik regelmatig met
een hamer, zaag of schep in de hand om wat te klussen of
tuinieren. Met veel plezier geef ik gymles aan
alle groepen van Op den Akker.

Even voorstellen 3
Als laatstejaars Pabo student wil ik mij even voorstellen. Ik ben
Tess Schepers 25 jaar en woon in Enschede. Sinds mijn 16de
ook werkzaam bij de Dirk van den Broek op de bakkerij afdeling. Op de donderdag en vrijdag ben ik te vinden in groep 3/4.
Ik heb er super veel zin in om samen
met kinderen, ouders en collega’s er
een top schooljaar van te maken.
Tess Schepers

Jaimie Tiebout

Even voorstellen 4
Hallo,

Mijn naam is Liz ter Haar en ik ben 19 jaar oud. In mijn vrije tijd
vind ik het leuk om iets gezelligs te doen met mijn vrienden en
familie. Ik zit op de opleiding onderwijsassistent en mag hier
mijn examen stage lopen. Mijn stage periode duurt tot begin
december. Mijn stage dagen voor deze periode zijn maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag. Op de maandag en dinsdag ben
ik aanwezig bij groep 3/4 en op donderdag en vrijdag ben ik
aanwezig bij groep 1/2. Ik ben erg enthousiast dat ik in deze
leuke groepen mijn examen mag doen en ik heb er heel veel zin
in!

Ter herinnering

Op woensdag 5 oktober zijn alle leerlingen vrij in verband met een studiedag.

