NUMMER 5

CBS Op den Akker

De Akker 2 | Haaksbergen
info.opdenakker@
vco-oostnederland.nl
www.opdenakker.nl

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

Voorwoord
Luizencontrole

Volgende week hebben wij herfstvakantie. Na de herfstvakantie, op dinsdag 1 november, is er weer de luizencontrole.
Denkt u eraan om geen ingewikkelde staarten, vlechten in het haar van uw dochter
te doen en graag uw zoon zonder te veel gel naar school te sturen? Bij voorbaat
dank.

Pleinwerkzaamheden

Op zaterdag 29 oktober staat weer een ochtend gepland
voor diverse pleinwerkzaamheden. Wij kunnen nog hulp gebruiken. Heeft u twee rechterhanden? U kunt zich hiervoor
aanmelden via Mijn School. Bij het agendapunt kunt u zich
hiervoor opgeven. Materialen voor werken in de tuin, bezems
voor het plein etc. Mogen meegenomen worden. We zijn blij
dat ouders meedenken, er zijn ideeën!

Wintertijd

Zondag 30 oktober wordt de klok weer een uur verzet. Dit keer gaat
de klok een uur achteruit.

.
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Koffie-inloop

Op dinsdag 1 november, van 8.20 – 9.15 uur een koffie-inloop.
Hiervoor bent u allemaal van harte uitgenodigd! Het zou leuk
zijn om elkaar rond de koffie/thee te ontmoeten.
We willen dan ook de gelegenheid geven om uw vragen te
stellen over de opvang die we willen realiseren bij Op den Akker, zie het stukje hiernaast.

Opvang

Vanaf 1 november verhuist Kinderopvang Bloesem naar hun
nieuwe locatie. Daarna gaan wij verder met het zo snel mogelijk realiseren van de kinderopvang bij Op den Akker in samenwerking met Humankind, voor het vormen van IKC (Integraal
KindCentrum) Op den Akker. Fijn is het dat we hiervoor al belangstelling kregen. Tijdens de koffie-inloop op dinsdag 1 november willen we de gelegenheid geven aan u als ouders om
uw vragen te stellen over de opvang, zoals we die graag vorm
willen geven, in eerste instantie voor de peuters en de buitenschoolse opvang. Nathalie Gribbroek, vestigingsmanager van
Humankind, zal dan ook aanwezig zijn. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om te komen, dan kunt u ook altijd contact opnemen met Liset te Rietstap (op maandag, donderdag en vrijdag
op school aanwezig en bereikbaar via het mailadres
l.rietstap@vco-oostnederland) of met Ineke Neerhof
(bereikbaar op haar mobiele nummer 06-12643247 of via het
mailadres i.neerhof@vco-oostnederland.nl). Heeft u belangstelling voor de buitenschoolse opvang, dan horen we dat ook
graag. Rechtstreeks contact opnemen met Nathalie Gribbroek
van Humankind kan ook, via haar mailadres Nathaliegribbroek@humankind.nl.
We houden u op de hoogte van alle ontwikkelingen!

Kinderraad

Op onze school draait het om de kinderen. Veel zaken worden door volwassenen (team en ouders) besproken en besloten. Wij
vinden het belangrijk dat kinderen ook mee kunnen denken en beslissen over de gang van zaken. Het is belangrijk om te weten
wat er in ze omgaat, te luisteren naar wat er speelt en er vervolgens met elkaar mee aan het werk te gaan. Als aanvulling op de
ideeën die het team en ouders lanceren hebben kinderen vaak een frisse en originele kijk op zaken. Ze hebben een grote denkkracht en bruisen vaak van de ideeën! De kinderen ervaren dat ze meetellen, dat ze serieus genomen worden en bij de organisatie horen.
In alle groepen is er door de leerkracht en groep een leerling gekozen die de groep vertegenwoordigt in een vergadering waarvan Liset (locatieleider) de voorzitter is.
De Kinderraad bestaat dit jaar uit:
Groep 1-2: Kyen en Mylena
Groep 3-4: Yara en Lauren
Groep 5-6: Sandra en Toby
Groep 7-8: Jurre en Amadeus
De Kinderraad komt na de herfstvakantie voor het eerst bij elkaar. Dan bespreken we hoe de start van het schooljaar tot nu toe is
verlopen en nog veel meer zaken die we mee kunnen nemen en wellicht kunnen realiseren.

Tandartsbus

Op dinsdag 1 november staat de bus voor school.

Bag2school-actie

Ook dit schooljaar doet de ouderraad van Op den Akker mee aan de bag2schoolactie.
Dit is het inzamelen van kwalitatieve kleding, schoenen, lakens, dekens en gordijnen.
Hiervan wordt 80% hergebruikt en de rest wordt gerecycled.
We krijgen als ouderraad hier een vergoeding voor en dit geld gaan we gebruiken voor de kinderen van Op den Akker.
De eerste ophaaldag is wederom geweest, net voor de herfstvakantie. Bedankt!
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Boekenmarkt en kijkje
in de groepen

We hebben de Kinderboekenweek afgesloten met een boekenmarkt. Lezen is leuk! Van prentenboeken, tot informatie
boeken, we hebben verschillende soorten boeken gezien. De
betrokkenheid van de leerlingen is groot. We hebben ervoor
gekozen om dit moment ook de schooldeuren letterlijk open
te zetten: wat hebben wij de afgelopen periode allemaal gedaan. De leerlingen vinden het leuk om te laten zien waar zij
een groot gedeelte van de week doorbrengen en om te vertellen/ laten zien waar zij mee bezig zijn. Het is een ontspannen manier om elkaar te ontmoeten, wij zijn trots op onze leerlingen en onze school. Op deze manier zullen wij dat vaker
doen, gedurende dit schooljaar.
Prettig om te ervaren dat er zoveel belangstelling was!

Terugblik fit en fun
challenge, naschoolse
activiteit
Er was een goede opkomst, dit keer georganiseerd op het
plein van de PiusX. Een sportief samenzijn! De volgende bijeenkomst, voorjaar 2023, wordt georganiseerd op ons plein.
Ook dan weer van harte welkom. De uitnodiging wordt tzt gedeeld.
Via de link een terugblik: Ouder vs Kind Challenge - Basisschool Pius X - YouTube

Week van de
Mediawijsheid

De Week van de Mediawijsheid is dit jaar van 4 t/m 11 november en heeft als thema “Like en Cancel” en gaat over het stimuleren van sociaal gedrag online. Tijdens deze week krijgen
jongeren handvatten om het samen sociaal online te houden.
Dit is een thema wat geregeld ter sprake komt in de groepen.
Tevens goed om dit thuis te bespreken/ volgen.

Week van Respect

De Week van Respect is dit jaar van 7-13 november en wordt
jaarlijks georganiseerd door de Respect Foundation.
Respectvol samenleven begint bij jongeren en in deze week
wordt er daarom aandacht besteed aan manieren waarop jongeren zelf kunnen bijdragen aan een omgeving waarin zij zich
thuis voelen.

Uitnodiging groeigesprekken

In de week van 14 t/m 18 november vinden de groeigesprekken plaats om de ontwikkeling van uw kind te bespreken. Op
maandag 7 november worden de gesprekken opengezet voor
inschrijving. Wij vinden het belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan, wij verwachten dan ook om over alle leerlingen
een gesprek te voeren. Is de tijd die ervoor staat niet voldoende, geef dit aan bij de groepsleerkracht. Er wordt dan extra tijd
gepland of een vervolgafspraak gemaakt.
Mocht de inschrijving niet lukken, dan horen we dat graag.

Bereikbaarheid MR

De Medezeggenschapsraad (MR) heeft een nieuw mailadres
gekregen: mr-opdenakker@vco-oostnederland.nl.
Hiermee is het oude mailadres komen te vervallen.

In de klassen zullen we hier, zoals elk jaar, aandacht aan besteden.

Fijne vakantie

Voor nu sluiten we voor een week de deuren van school. We wensen jullie allemaal een goede vakantie toe, thuis of elders! We
hopen elkaar in gezondheid weer op maandag 31 oktober a.s. te ontmoeten,
Met een hartelijke groet: Anouk, Monika, Loes, Stephanie, Dianne, Tess, Liz, Luc,
Julian, Lena, Rudi, Marian, Lucas, Samir, Mirjam, Tineke, Dieneke, Ineke en Liset.
Oftewel team Op den Akker.

