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

Voorwoord
Maandag 22 augustus zijn we met elkaar met schooljaar kleurrijk gestart! Fijn om
iedereen weer te zien, het was een ontspannen stat met elkaar op het schoolplein.
We wensen iedereen een goed schooljaar toe!
Vanavond de startactiviteit: ‘op zoek naar vossen in de wijk'. Aansluitend staat de
koffie/ thee en ranja klaar. We hopen jullie te zien!

Allergieën

Graag vernemen wij van u of er wijzigingen zijn voor wat betreft de allergieën van uw
kind(eren). Als dit het geval is, wilt u dit dan doorgeven aan de groepsleerkracht en
aan Mirjam (admin.opdenakker@vco-oostnederland.nl) zodat wij hiermee rekening
kunnen houden tijdens (speciale) gelegenheden.

NAW gegevens

Als u een nieuw adres heeft gekregen, een nieuw telefoonnummer of e-mailadres
wilt u dit dan doorgeven aan Mirjam (admin.opdenakker@vco-oostnederland.nl) Dan
zal zij het in de leerlingenadministratie wijzigen waardoor uw gegevens automatisch
in Mijn School actueel blijven. Als u problemen ondervindt met inloggen of met het
ontvangen van de notificatiemails van Mijn School kunt u eveneens contact met haar
opnemen.

Toestemming

De meeste ouders hebben inmiddels aangegeven of we foto's van uw kind(eren)
mogen gebruiken én waarvoor we die mogen gebruiken. (Denk hierbij o.a. aan de
schoolfotograaf). De gegeven toestemming blijft geldig tot het kind waarvoor de
toestemming is gegeven van school gaat of tot het moment dat u daar verandering
in wilt aanbrengen. Mocht u de privacyverklaring nog niet hebben ingevuld óf bent u
van mening veranderd dan kunt u uw toestemming verlenen door te klikken op deze
link. (https://forms.office.com/r/QFwNJFvxR1)
Deze link is ook terug te vinden op het Prikbord van Mijn School.
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Groepsinformatieavond

Zoals u weet, staat op dinsdag 6 september de groepsinformatieavond gepland. Dan brengen we u graag op de
hoogte van de gang van zaken in de
groep(en) van uw kind(eren). De uitnodiging hiervoor vindt u op Mijn School
onder Documenten. Daar leest u ook de
maatregelen en de tijdsindeling voor
deze avond. We willen u vragen hier
goed naar te kijken en de tijdsplanning
te volgen. De groepsinformatieavond
wordt fysiek op school gehouden! We
wensen u alvast een fijne avond.

Vakleerkracht bewegingsonderwijs

Voor de zomervakantie heeft Jamie zich
voorgesteld. Jamie gaat op maandag de
gymlessen verzorgen voor de groepen 1
t/m 8. De gymlessen worden gegeven
in de gymzaal naast de PiusX.
De groepsleerkracht haalt en brengt de
groep daar naartoe.

Luizencontrole

Elke dinsdag na de vakantie is er een
luizencontrole. Een team van 5 ouders
voeren de controle uit. Indien er sprake
is van luizen, neemt de groepsleerkracht
contact op met het betreffende gezin.
Vervolgens vindt twee later een her
controle plaats. De coördinatie is in handen van Kim Groot Bramel. Indien vragen, mogen ze aan haar gesteld worden, uiteraard ook aan de groepsleerkracht of Liset.

Schoolwas

Afgelopen jaar heeft Evelien Evering de
school was gedaan. Evelien, nogmaals
bedankt voor jouw hulp!
Dit schooljaar heeft Kim Groot Bramel
aangegeven de school was te verzorgen. Erg fijn dat je dit wilt doen Kim!
Ouders die de school was verzorgen,
ontvangen hiervoor een vergoeding.

Ter herinnering

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

Even voorstellen
Hallo,

Een hartelijke groet,

Wat leuk dat ik me mag voorstellen. Ik
ben Nicole Deuzeman. Ik ben inmiddels
24 jaar werkzaam in het onderwijs en
heb ervaring opgedaan in de groepen 1
t/m7.

Nicole

Anderhalf jaar geleden heb ik de opleiding tot Talentbegeleider afgerond.
Daar heb ik ook ervaring in opgedaan op
de Meester Snel in Losser. Hier werk ik
dit jaar als leerkracht van de zorgleerlingen en als plusklasleerkracht.
Op de maandagmiddag mag ik bij jullie
op school de Breinklas begeleiden. Daar
heb ik heel veel zin in en ik kijk ernaar uit
om jullie te ontmoeten.
Naast mijn werk hou ik van wandelen,
creatief bezig zijn, lezen en samen zijn
met familie en vrienden.
Ik wens jullie een heel goed schooljaar
toe.

Nieuwsbrief Algemene Informatie
Op Mijn School — onder Documenten —
vindt u de Nieuwsbrief Algemene Informatie. In dit document hebben wij alle
schoolafspraken voor u op een rijtje gezet en deze kunt u het hele schooljaar
gebruiken.

Startgesprekken

In de week van 29 augustus vinden de
startgesprekken plaats. Het gespreksformulier is uitgedeeld. Tijdens de startgesprekken is er de gelegenheid voor u
om de leerkracht in te lichten over die
zaken die u belangrijk vindt. Hierbij kunt
u denken aan: de thuissituatie, de sterke
kanten van uw kind, zijn of haar hobby’s,
welke vriendjes heeft hij/zij en/ of de
verwachtingen van u of uw kind naar de
school/leerkracht. Eigenlijk is de vraag
van ons tijdens deze 10 minuten: Wat
wilt u graag dat wij weten over uw kind?
We hopen dat we komend schooljaar
ook weer de huisbezoeken op kunnen
pakken.
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Even voorstellen
Dag ouders/verzorgers en leerlingen,
Mijn naam is Jetske Scholten en ik ben
op ‘Op den Akker’ schoolmaatschappelijk werker.
Dit houdt in dat ik ouders, leerlingen en
de school ondersteun en adviseer bij
allerlei vragen. Dit kan gaan over iets op
school maar ook over hoe het thuis gaat.
Heeft u vragen over bijvoorbeeld gedrag of opvoeding?
U mag mij altijd vrijblijvend mailen of
bellen op onderstaande contactgegevens.
Mailadres: je.scholten@wijkracht.nl
Telefoonnummer: 0682666226

Welkom

In groep 1 verwelkomen we Yigit Ali en
Rayan. Welkom op de basisschool en
heel veel plezier bij het leren en spelen!

Bijlagen

U vindt onder Documenten de volgenbijlagen:

•

Nieuwsbrief Algemene Informatie

•

Nieuwsbrief 1
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