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

Voorwoord
Peutergroep

We hebben het de vorige keer al geschreven: 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). Binnenkort zullen we u uitnodigen voor een infouur, waarin we met Humankind meer informatie kunnen geven over de nieuwe
peutergroep, die we willen opstarten, waarbij er sprake is van één doorgaande lijn
van deze groep naar de school. Als opvang en school willen we samenwerken aan
de groei van ieder kind op elk gebied. We kwamen al in contact met ouders, waarvan hun kind in de komende tijd 2 jaar wordt, maar mocht u ook 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), dan horen we dat graag.
Geef uw belangstelling graag door aan Liset (maandag, donderdag en vrijdag aanwezig en bereikbaar op school via l.rietstap@vco-oostnederland.nl) of Ineke
(i.neerhof@vco-oostnederland.nl/06-12643247). Binnenkort ontvangt u meer informatie over het info-uur.

Ter herinnering

Op vrijdag 30 september en woensdag 5 oktober zijn alle leerlingen vrij in verband met een studiedag.

Uitnodiging koffie-inloop

Op maandag 3 oktober is er, van 8.20 – 9.15 uur een koffie-inloop in school. Hiervoor bent u allemaal van harte uitgenodigd! Het zou
leuk zijn om elkaar rond de koffie/thee te ontmoeten.
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Kinderboekenweek

De Kinderboekenweek is deze week van
5 t/m 16 oktober a.s.
Het thema dit jaar is: Gi-Ga-Groen! In de
klassen zullen we hier aandacht aan besteden. Zoals ieder jaar, openen we dit
jaar met alle groepen de opening van de
Kinderboekenweek.

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 wij willen graag goed contact onderhouden met de buren. Immers een
goede buur....
Wij hebben onze buren uitgenodigd voor
een gezellige koffie-inloop op donderdag 6 oktober tussen 10 en 11 uur. Zij zijn
hiervoor persoonlijk uitgenodigd.

Ouderraad? Kom
erbij!

Als ouderraad organiseren we allerlei
activiteiten. Van Sinterklaas tot pasen,
het versieren van de school tot warme
truiendag. Het is ontzettend gezellig om
dit met elkaar te doen. Je leert de school
en elkaar beter en op een andere manier
kennen. Voor de OR zijn we op zoek naar

extra handen die ons kunnen helpen bij
het organiseren van deze leuke activiteiten. Interesse of vragen? Spreek ons of
een van de leerkrachten gerust aan!

soon.
Het is aan de klager te bepalen of de
externe vertrouwenspersonen de rol van
de contactpersoon overneemt.

De ouderraad bestaat uit Ellen, Ronald,
Judith, Simone, Lotte, Emel en Juanette.
Vanuit het team is juf Stephanie aangesloten.

Breinklas

Vertrouwenspersoon

Het is goed te weten dat er op onze
school een schoolcontactpersoon is,
waar iedereen met problemen van welke
aard dan ook naar toe kan gaan. Dat is
Dianne Haase.
De schoolcontactpersoon is hiervoor ook
speciaal geschoold. De leerlingen krijgen
ook informatie over wanneer de leerlingen bij de schoolcontactpersoon terecht kunnen.
Elke ouder of leerling kan een beroep
doen als ze problemen hebben, waar ze
niet met iedereen over durven te praten.
Het spreekt vanzelf dat elk gesprek ook
vertrouwelijk behandeld wordt.
De taak van de contactpersoon is uitsluitend gericht op de ondersteuning van de
klager.
Zij is gesprekspartner, helpt de klacht
formuleren, wijst de weg in de te kiezen
procedure richting bevoegd gezag en
geeft aan welke hulpverlenende instanties er zijn. Soms zal de contactpersoon
aangeven dat een gesprek met de aangeklaagde of de directeur de oplossing
zou kunnen brengen of hij/zij kan verwijzen naar de externe vertrouwensper-

De eerste weken zitten er weer op en ik
heb kennisgemaakt met de leerlingen
die mee gaan draaien in de Breinklas.
Daarvoor heb ik het kinderkwaliteitenspel ingezet, omdat ik het belangrijk vind
dat kinderen weten waar ze allemaal
goed in zijn en dat is vaak veel meer dan
ze in eerste instantie van zichzelf denken. Met de ouders heb ik hierover gemaild.
Maandagmiddag gaan we van start met
het eerste project. De leerlingen mogen
een Tiensterrenhotel ontwerpen speciaal
voor kinderen. Ze mogen dit in tweetallen doen. Naast dat dit een beroep doet
op de creativiteit en het samenwerken,
komen ook doelen als; tijdsbesef, planning en organisatie en flexibiliteit naar
voren.
De laatste week voor de herfstvakantie
gaan de kinderen hun hotel presenteren.
Ik zal u dan laten weten wat de kinderen
hebben bedacht.
Een hartelijke groet,
Juf Nicole Deuzeman

Schoolreis vrijdag 16 september
Groep 1 en 2

Op vrijdag 18 september zijn wij op schoolreisje geweest naar het attractiepark de Waarbeek.
Wij begonnen de dag eerst op school en zijn daarna met de party bus naar het attractiepark gebracht.
In de party bus was het heel gezellig met muziek en discoverlichting .
Onderweg naar het attractiepark hebben de kinderen lekker kunnen eten en delen van de snoepjes die van huis uit mee waren
gekomen.
Bij het pretpark aangekomen hebben wij de kinderen gesplitst in 3 groepen van 4 en 1 juf.
Er waren een aantal attracties die bij de leerlingen voor veel enthousiasme zorgde zoals: de trein, de draaimolen, de boot, de mini
botsauto’s en de eendjes.
Tussen de middag hebben we met z’n allen patat gegeten, met een snack en natuurlijk een ijsje. Na het middageten hebben we
nog een tijdje rond gelopen met de hele groep en zijn we nog in de meest favoriete attracties van de kinderen geweest. Voordat
we naar huis gingen hadden de kinderen nog tijd om met zijn allen in de speeltuin te spelen of even rustig te zitten. Tijdens de
terugweg sloeg de moeheid bij sommige kinderen toe en het was dus een rustige terugweg. Het leek ons
nog wel een leuk idee om een grap uit te halen met de ouders door ons te verstoppen en net te doen of wij
nog in het attractiepark waren. Het zorgde voor veel gelach bij de leerlingen die gelukkig toch wel in de bus
zaten.
- wordt vervolgd op blz. 3 -
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- vervolg van blz. 2 Groep 3 en 4

Eindelijk was het zover HET SCHOOLREISJE. Wat hadden we er zin in. Eerst gezellig samen in de bus snoepjes eten. Voor we het wisten waren we bij de waarbeek. In de waarbeek mochten we zelf rondlopen en kiezen wat we gingen doen. Bij de attractie stond
een meetlat, mogen we er zelf in of moeten we met begeleiding. ‘Juffffffff, we moeten
met begeleiding ga je meer naar de achtbaan?’ “Ja hoor ik ga mee!” “Jufffff, ik moet ook
met begeleiding” en daar ging juf de ene naar het ander rondje in de achtbaan. Tussen
het spelen door hebben we heerlijk patat met een lekker snack gegeten en zelf een ijsje
mogen pakken. Drinken kon de hele dag gepakt worden. Na het eten weer verder in de
rups, het spookhuis, de bootjes, de eendjes, de botsauto’s enz. Moe maar voldaan stapten we om 15.00 uur weer in de bus op weg naar onze papa’s en mama’s.
Groep 5 en 6
Vorige week vrijdag zijn we met de school naar attractiepark de Waarbeek geweest. De voorspelling was een regenachtige dag,
maar gelukkig was het mooi weer! We hebben met elkaar genoten, leuke attracties, lekker eten en veel plezier. Een geslaagde
schoolreis. Hieronder een reactie van Fay en Melanie:
Fay:
Het was super leuk. We zijn overal in geweest. Mijn favoriete attractie was de rodelbaan. Dit was een attractie waarbij je in een
karretje van 4 zit. Dit was een soort achtbaan. Je kreeg friet en je kon overal drinken pakken. Dit was erg lekker. Het was fijn dat
we zelf rond mochten lopen.
Melanie:
Alles was leuk. Je kon overal waar je heen wilde heengaan. De attractie waar we veel in zijn geweest was de ‘hully gully’. Hierin

Naar museum Buurtspoorweg groep 7 en
8

Op vrijdag 9 september hebben we in het kader van de open
monumentendag een bezoek gebracht aan museum Buurtspoorweg in Haaksbergen. We zijn hier op de fiets naar toe
gegaan. Bij het museum aangekomen zijn we in 2 groepen
rondgeleid. Een gids vertelde ons van alles over het museum.
Zo mochten we zelfs plaatsnemen in oude wagons. Ook
mochten we een kijkje nemen in de hangars. Ook een bezoekje aan het station mocht niet ontbreken. Het was een mooi en
leerzaam bezoek.

