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

Voorwoord
Pleinwerkzaamheden
Op zaterdag 29 oktober staat een ochtend gepland
voor diverse pleinwerkzaamheden. Heeft u twee rechterhanden? Alle hulp is van harte welkom! U kunt zich
hiervoor aanmelden via Mijn School. Bij het agendapunt kunt u zich hiervoor opgeven.

Ter herinnering

• Van maandag 24 oktober t/m vrijdag 28 oktober zijn alle leerlingen vrij vanwege de herfstvakantie..

Uitnodiging

Op vrijdag 21 oktober willen wij de periode van de Kinderboekenweek afsluiten
met een echte kinderboekenmarkt. Iedereen is van harte welkom van 13.30 tot
14.30 uur. Voor aanvullende informatie verwijzen wij naar de bijlage.
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Dag van de leraar

Vijf oktober was De Dag van de Leraar, ook wel Dag van de Leerkracht(en) genoemd,
een speciale dag om waardering voor leerkrachten te tonen. De dag wordt gevierd in
zo'n 88 landen wereldwijd. De datum is sinds 1962 verschillende keren veranderd, waardoor de dag in verschillende landen op verschillende datums gevierd wordt. In onder
andere België, Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk valt de dag op 5 oktober.
Op deze dag wordt de waardering van leerkrachten benadrukt en is er aandacht voor
het onderwijs als belangrijke factor in de maatschappij.
De Ouderraad heeft ook dit jaar het team van Op den Akker goed verwend. Wij werden
maandag verrast met een zelfgebakken appeltaart. Heel erg bedankt voor het lekkers
en de mooie woorden!

VCO-studiedag

Woensdag 5 oktober was de VCO- studiedag. Jaarlijks keert dit terug op 5 oktober, de dag van de leraar.
De ochtend hebben wij een team training gedaan over EDI. ( Explicite Directe Instructie) Waar staat EDI voor: EDI staat voor Expliciete Directe Instructie. EDI bestaat uit een aantal vaste lesonderdelen, aangevuld met technieken. Het doel van EDI is om de
leerstof succesvol aan te leren aan alle leerlingen. De sterke, de gemiddelde én de risicoleerlingen.
We hebben de theorie herhaald en zijn aansluitend aan het werk gegaan: het voorbereiden van lessen.
Vanaf 12.00 uur waren alle werknemers van VCO welkom bij restaurant bij Van der Valk in Enschede. We zijn verwend met een
heerlijke lunch.
Aansluitend een workshop en een sessie ‘Omdenken'.
We hebben de dag afgesloten met een muziekbingo en elkaar ontmoeten onder het genot van een hapje en drankje. Een geslaagde, diverse, inspirerende dag! Omdenken is een manier van denken en doen, waarbij je kijkt naar de werkelijkheid zoals die
is en onderzoekt wat je daarmee zou kunnen. Al jaren leren zij mensen en organisaties hoe ze in plaats van op een ja-maarmanier op een ja-en-manier in het leven kunnen staan.
Boek eens een show, workshop of webinar voor jouw organisatie: online en offline zijn beide mogelijk. De ideale mix tussen leren
en inspireren. In een wervelend tempo, met onvoorstelbaar veel voorbeelden en precies de goede dosis humor en interactie zullen je mensen van begin tot eind betrokken zijn.

Interne begeleiding
Mijn naam is Dieneke van der Weide.

Ik ben de intern begeleider op Op den Akker.
Als intern begeleider ben ik verantwoordelijk voor de zorg die
we op school aan de kinderen kunnen bieden.
Soms gaat het voor een kind niet vanzelf. Dan is bijvoorbeeld
de rekenles te makkelijk, is de taalles te moeilijk of lukt het
samenspelen niet zo goed. Dan ga ik samen met de leerkrachten en met ouders kijken hoe we het kind kunnen helpen.

Meestal lukt het met een kleine extra ondersteuning.
Maar als het niet lukt, dan kan ik als intern begeleider in overleg met ouders hulp inroepen van een orthopedagoog, een
maatschappelijk werker of de jeugdverpleegkundige. Samen
kunnen we dan het kind weer verder helpen.
Daarnaast heb ik ook een grote rol in de ontwikkeling van de
leerkrachten en de school. Samen met de Liset en met Ineke
ondersteunen we alle leerkrachten om steeds te blijven leren.
Zo houden we ons onderwijs steeds up-to-date.
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Burendag

De buurt heeft zaterdag 24 september gebruik gemaakt van
het schoolplein. Het was de nationale burendag. De buurt
heeft die dag verschillende activiteiten georganiseerd voor
jong en oud. De buren hebben aangegeven iets voor de wijk/
de school te willen doen. Na een brainstorm is het volgende
gerealiseerd:
Op het achterste plein is een bankje geplaatst rondom de
boom. De buurt heeft hiervoor een aanvraag gedaan bij het
Oranje fonds.
Het Oranje Fonds is er voor iedereen die iets goeds wil doen
voor een ander. Voor buurten is het mogelijk om vanaf half juni
2023 een aanvraag in te dienen bij het Oranje Fonds om hun
Burendagplan te kunnen uitvoeren. Deze aanvraag is gehonoreerd.
De leerlingen hebben het bankje ontdekt: tijdens de pauzes
zitten er geregeld leerlingen! Ook voor jullie, ouders/
verzorgers: willen de kinderen nog spelen op het plein: ga er
gerust bij zitten!
Ook via deze weg willen we de buurt nogmaals hartelijk bedanken!

Terugblik koffie-inloop met
buren

Afgelopen donderdag was de koffie-inloop voor onze buren.
Het was leuk dat er een tafel vol mensen was! Onder het genot van een kopje koffie of thee was er even tijd om gezellig bij
te praten. De buren waren erg enthousiast over de uitnodiging.
Toen de koffie/ thee op was, zijn we met een groot gezelschap de school doorgegaan. Er zijn veel vragen gesteld, een
aantal leerlingen hebben iets verteld. Er is vaak gezegd: ‘wat is
er veel anders vergelijkend met de tijd dat wij naar school gingen'. Bijna twee uur later zijn de buren naar huis gegaan, dit is
zeker voor herhaling vatbaar!

Terugblik koffie-inloop

Afgelopen maandag was de koffie-inloop. Het was leuk dat er
ook nu weer ouders zijn geweest. Onder het genot van een
kopje koffie of thee was er even tijd om gezellig bij te praten.
De volgende koffie-inloop vindt plaats op dinsdag 1 november, van 8.20 - 9.15 uur. U bent hiervoor van harte uitgenodigd!
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Terugblik Kinderboekenweek

Gisterenmiddag hadden we een gezamenlijke opening van de kinderboekenweek. We zijn begonnen met een giga groen dansje.
Daarna kwam de verrassing voor alle kinderen. Het lievelingsboek van alle meesters en juffen... Er werd voorgelezen, gelachen,
verteld. Er waren meesters en juffen verkleed hadden muziek en knuffels mee. We zijn allemaal enthousiast gemaakt voor de
lievelingsboeken van de meesters en juffen.

Theatervoorstelling groep
1 en 2

Donderdag 6 oktober zijn we met de kinderen van groep 1 en 2 naar het theater
geweest. In de week voorafgaand aan het bezoek hebben we in de klas al een
voorproef gehad. De kinderen maakten toen kennis met de muzikanten en de spelers. Ook zagen we op het digibord het toneel en de zaal. Zo waren de kinderen
goed voorbereid.
Op de dag zelf gingen we lopend naar het theater waar we samen met kinderen
van andere basisscholen naar de voorstelling: Een poppetje van papier hebben
gekeken. Heel leuk om te zien dat de kinderen zo genoten van de voorstelling.

Vanuit groep 7-8

Op woensdag 28 oktober heeft groep 7-8 de voorstelling ‘Ik ben Vincent en ik ben
niet bang’ bijgewoond. Deze voorstelling ging over een jongen die werd gepest.
Deze voorstelling vond plaats in het kader van de week tegen het pesten. In de
groep hebben we eerst een voorbereidende les gedaan. Het was een leerzame
voorstelling.
Op dinsdag 4 oktober hebben we meegedaan met het schoolvoetbaltoernooi.
Wat hebben de kinderen sportief en goed gespeeld. We hadden er ook nog eens
goed weer bij. Groep 8 kwam zelfs in de finale. We wisten een mooie tweede
plaats te behalen. Goed gedaan jongens en meisjes van groep 8.
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Even voorstellen 1

Hoi, ik ben Lucas. 24 jaar en ik kom uit Eibergen. Hiervoor
woonde ik in Enschede maar woon
nu sinds 2 jaar in het gezellige Eibergen. Ik studeer op het Saxion Enschede de PABO eerste jaar en mag
nu bij Den Akker mijn stage doen. Ik
help Meester Rudi en juffrouw Marian
bij groep 7-8 voor mijn stage. Ik ben
graag thuis met mijn hond Casper en
de twee katten Mickey en Goofy. Veder vind ik het leuk creatief bezig te zijn met bijvoorbeeld tekenen of fotografie, en ik
heb veel zin omdat in dit schooljaar met de klas te mogen
delen.
Lucas

Even voorstellen 2

Hoi, ik ben Luc Tenhagen, 19 jaar oud en ben geboren en getogen in Haaksbergen.
Sinds 15 September loop ik stage op Op den Akker. Ik doe de opleiding pabo in Enschede. In mijn
vrije tijd vind ik het leuk om af te spreken met
vrienden, te voetballen en te mountainbiken, ook
vind ik het leuk om te wandelen met mijn hond
Sem.
Luc Tenhagen

Even voorstellen 3

Hee hoi, mijn naam is Lynn Bloemen, ik ben 20 jaar en ik woon in
het mooie Eibergen. Ik loop stage op op den Akker en ik zit in mijn
eerste jaar van de opleiding Pabo in Enschede. Naast de Pabo geef ik ook nog theaterlessen op een theaterschool en ben ik afgestudeerd aan de opleiding Acteur. Ik hou
dan dan ook van zingen, dansen, acteren,
creatief bezig zijn en natuurlijk werken met
kinderen.
Lynn Bloemen

Bijlagen

U vindt onder Documenten op Mijn School de volgende
bijlagen:

• Uitnodiging Boekenmarkt

