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

Voorwoord
Welkom op school

Alweer een paar weken bij ons op school: Sena in groep 3 en Neda in groep 6.We
vinden het fijn dat jullie bij ons op school zijn gekomen, jullie hebben jullie plek in
de groep gevonden.

Peuterinstuif

Op donderdag 24 november vindt er een peuterinstuif plaats. Mocht u mensen
kennen in uw omgeving die hiervoor in aanmerking komen, dan zou u hen hierop
kunnen attenderen. Iedereen is van harte welkom!
Een uitnodiging hiervoor vindt u onder Documenten op Mijn School.

Digiborden

In navolging van het lokaal van groep 5/6, zijn er
in de herfstvakantie in de lokalen van groep 3 /4
en groep 7/8 nieuwe digi borden geplaatst.
Scherp beeld, goed geluid! Oftewel, prettig om
mee te werken voor de leerkrachten en de leerlingen!
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Sinterklaas

Morgen wordt Sinterklaas weer in ons land verwacht. Het
wordt heel spannend of en hoe Sinterklaas en zijn pieten in
Nederland komen... Heel veel plezier voor en met de kinderen!
De voorberedingen op school zijn in volle gang. Een gezellige
tijd breekt weer aan!

Rondom Sinterklaas

Morgen arriveren Sint en zijn pieten in ons land zijn. Zo ziet ons
programma rondom Sinterklaas er uit:.

•

Op woensdag 9 november hebben de leerlingen van groep
1-4 een bezoek gebracht aan de schatkamer, Zij hebben
een verlanglijstje ingevuld met wensen.

•

Op donderdag 24 november mogen de kinderen hun
schoen zetten. Wil iedereen er voor zorgen dat uw zoon/
dochter vóór op die dag een (gym)schoen op school heeft
staan? Dit geldt voor alle groepen, 1 t/m 8.

•

Op vrijdag 25 november is er een pietenmorgen voor de
groepen 1 t/m 4.

•

Op donderdag 24 november hebben de kinderen van alle
groepen (onder schooltijd) pietengym. Wie weet krijgen zij
dan wel hun pietendiploma?

Uitnodiging koffie-inloop
Op donderdagmorgen 1 december
is er, van 8.15 – 9.15 uur, een koffieinloop in de centrale hal van school.
Hiervoor bent u allemaal van harte
uitgenodigd! Het zou leuk zijn om
elkaar rond de koffie/thee te ontmoeten.

Afname veiligheidsscan

Jaarlijks wordt in de groepen 5 –8 de veilgheidsscan ingevuld.
De scan geeft ons inzicht in het welbevinden en sociaal veilg
voelen op school.
Eenmaal per twee het jaar wordt de vragenlijst onderwijskwaliteit afgenomen onder ouders/verzorgers.
Dit wordt op alle VCO scholen gevraagd.
Ook wij vragen hiervoor graag jullie medewerking.
Op maandag 21 november wordt er via de mail een uitnodiging verstuurd voor het invullen van de vragenlijst. Gedurende
twee weken, maandag 21 november t/m maandag 5 december, staat de vragenlijst open. Wij verzoeken jullie vriendelijk
om de vragenlijst in te vullen.
Alvast bedankt voor jullie medewerking en uiteraard volgt er
een terugkoppeling in 2023.

Kinderraad

Maandag heeft de Kinderraad een bijeenkomst gehad. We hebben een voorstel
rondje gedaan en gesproken over de rol van de Kinderraad. Het levert altijd erg
leuke en interessante gesprekken op, de leerlingen willen veel vertellen en hebben veel ideeën! De vertegenwoordigers van de groepen gaan in gesprek met
klasgenoten. Uiteraard wordt dit, zeker in de onderbouw, onder begeleiding gedaan: samen de leerkrachten.
De input uit de groepen wordt in een volgende bijeenkomst besproken.
Kyen, Mylena, Yara, Lauren, Sandra, Toby, Jurre en Amadeus bedankt voor jullie
enthousiasme en betrokkenheid!

Luizeninfo

Na de herfstvakantie vond de luizencontrole weer plaats. Bedankt dat u hierbij rekening hield metde klipjes, strikjes, gel
enzovoorts inn het haar, dat maakt het pluizen een stuk makkelijker.
Tijdens deze controle zijn er oude neten gevonden.Daarom
vindt er over 3 weken een hercontrole plaats.
Wel willen wij u vragen thuis te blijven controleren, mocht u dit
niet al met regelmaat doen en zo
nodig behandelen. Bedankt namens de luizenpluizers!
De volgende controle voor alle
groepen vindt plaats op dinsdag
10 januari.

Vrijwillige ouderbijdrage

Heeft u eraan gedacht de vrijwillige ouderbijdrage over te maken?

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.
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PBS (Positive Bahaviour Support) bij ons op school
Goed gedrag kun je leren.

Op CBS Op den Akker leren we kinderen gewenst gedrag aan volgens het systeem van PBS; een systeem voor het versterken
van gewenst gedrag. Een preventieve benadering. Het doel van PBS is het scheppen van een positieve, sociale schoolomgeving
die voorspelbaar en duidelijk is voor leerlingen en teamleden.
Goed gedrag wordt in een les met de kinderen besproken en geoefend.
Alles wat je aandacht geeft, groeit!
Door het geven van complimenten en de gele muntjes, geven we extra aandacht aan goed gedrag.
Het doel van het complimenteren is om goed gedrag te versterken en de kennis van het kind over gedragsregels te vergroten.
Door de complimenten merkt het kind op een positieve manier welk gedrag er van hem/haar wordt verwacht waardoor het kind
er makkelijker aan kan voldoen. Het is altijd goed om kinderen te helpen om succes te voelen!
Het betekent natuurlijk niet dat we kinderen niet corrigeren! Voor ongewenst gedrag krijgen kinderen een passende consequentie.
Uit onderzoek is gebleken dat positief gedrag wordt aangeleerd wanneer de verhouding tussen complimenten en consequenties
minimaal 4:1 is.
Dat wil zeggen: 4 positieve complimenten t.a.v. 1 negatieve correctie.
PBS werkt vanuit 3 kernwaarden. Deze waarden komen elke
PBS les weer terug in de klas.
Op Op den Akker gebruiken we de drie waarden:

• Respect
• Veiligheid en
• Verantwoordelijkheid

PBS en de Week van Respect

Kinderen die complimenten krijgen, complimenteren op hun beurt ook. Zo wordt de sfeer fijn voor iedereen.
Dit kan natuurlijk thuis ook.
Vandaag een leuke dag
Een nieuwe dag! Dat betekent weer een nieuwe kans om er met elkaar iets leuks van te maken. Natuurlijk heb je niet helemaal
zelf in de hand wat er vandaag allemaal gaat gebeuren. Maar je kunt wel dingen bedenken die de dag voor iedereen net even
wat leuker maken. Deze tien tips helpen je alvast op weg!

1. Snij voor het ontbijt met een koekvormpje hartjes uit een boterham, de kaas of de worst.
2. Doe een briefje in het broodtrommeltje van een kind: fijne dag vandaag, lieverd!
3. Tel tot tien en speel verstoppertje met de kinderen. Het is nog net zo leuk als vroeger!
4. Verras papa of mama. Haal hem of haar op van het werk.
5. Stuur je kind een (zelfgemaakt) kaartje. Lekker ouderwets, succes gegarandeerd!
6. Maak vanmiddag met de kinderen een fietstocht langs alle speeltuintjes in de buurt.
7. Sla het toetje vanavond over en loop samen naar de winkel voor een ijsje.
8. Speel na het avondeten een spelletje met elkaar. De afwas kan wachten.
9. Vraag opa en oma om onverwacht langs te komen.
10. Vul met elkaar een Leuke Dingen Pot met kleine briefjes. Schrijf op elk briefje iets leuks wat je thuis kunt doen. Daar kun je
elke dag plezier van hebben.
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Terugblik dierenpad
Woensdag 12 oktober zijn we naar het Grintenbosch geweest. Hier hebben we het dierenpad
gelopen. We zagen spinnen en eekhoorns. In kleine groepjes hebben we door het bos gelopen en
allerlei opdrachten gedaan. Bootjes maken, paddenstoelen onderzoeken, een speurtocht naar
schatten uit de natuur, tolletjes maken, spin tikkertje en geleerd dat je niet bang hoeft te zijn voor
spinnen.

Terugblik Grintenbos groep 8
Ook groep 8 heeft een bezoek gebracht aan het Grintenbos. Daar hebben de kinderen materiaal uit de natuur verzameld. Hiervan hebben de
kinderen preparaten gemaakt. Het was heel mooi om te zien hoe kinderen hiermee bezig waren.

Nieuw materiaal in
groep 1-2
Eind Oktober hebben we een nieuwe kast gekregen met bouwblokken. De kinderen kunnen er fantastische bouwweken van maken en na het bouwen zijn ze druk bezig om de blokken in de kast
te passen.

De schatkamer van
Sinterklaas
Woensdag 9 november kwam er een belangrijke brief op school
van Sinterklaas.De kinderen van groep 1 t/m 4 mochten samen met
hulppieten (moeders uit de ouderraad) naar de schatkamer en daar
een verlanglijstje vullen met 3 wensen. Op de verjaardag van Sinterklaas op 5 december hopen we dat er dan een wens in vervulling
gaat.

Terugblik pleinwerkzaamheden
Op zaterdag 29 oktober zijn er weer pleinwerkzaamheden uitgevoerd rond de school.
Een aantal ouders en kinderen heeft ons hierbij geholpen.
Allemaal heel hartelijk dank voor jullie tijd en inzet, waardoor het schoolplein zo mooi blijft!

Bijlage
U vindt onder Documenten de volgende bijlagen:

•

Uitnodiging peuterinstuif

