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AGENDA 
september 2021 

 

13-09 Begin startgesprekken 

28-09 Studiedag leerlingen vrij 

 

 

oktober 2021 
 

04-10 Kamp groep 8A t/m 06-10 

05-10 MR-vergadering  

06-10 Kamp groep 8b t/m 08-10 

22-10 Akkerfeitje 2  

25-10 Herfstvakantie t/m 29-10 

 

november 2021 
 

03-11 Studiedag leerlingen vrij 

Akkerfeitje 
 

Maandagochtend hebben we met elkaar een 

gezellige en enthousiaste opening van het 

nieuwe schooljaar gehad. Wat was het fijn om 

weer allemaal op het plein te mogen zijn. De 

ballonnen en muziek maakten het compleet. De 

kinderen en de leerkrachten hadden er 

zichtbaar zin in!  

Een bijzonder welkom aan alle nieuwe kinderen 

en ouders, er zijn kinderen gestart die voor het 

allereerst naar school gaan en er zijn ook 

kinderen die van een andere school komen.  

De eerste week zit erop en wat voelt het 

allemaal vertrouwd. Er mag gelukkig steeds 

meer en we kunnen hier en daar ook ouders 

weer in de school verwelkomen. We gaan De 

Bibliotheek op School weer opstarten en ook 

het luizenpluizen vindt weer plaats op school. 

Ditzelfde geldt voor de informatieavond en de 

startgesprekken. In dit Akkerfeitje vindt u meer 

informatie over de startgesprekken en de 

informatieavond.  



 

Start Basisschool Hidaya 

Vanaf maandag start Basisschool Hidaya in het voormalige Pontemcollege, Akkerlaan 19. 

De schooltijden van Hidaya wijken af: 8.45u-14.45u. Omdat Hidaya een regiofunctie heeft zullen 

leerlingen ook met auto’s gebracht gaan worden. We zijn hierover in gesprek met de directie van 

Hidaya en de verkeersveiligheid heeft onze aandacht.   

Beslisboom RIVM 

In dit Akkerfeitje treft u de actuele beslisboom. We vragen u deze weer te raadplegen wanneer u 

of uw kind gezondheidsklachten heeft. 

 

Actuele schooltijden 

De school opent 's ochtends om 8.20u. De kinderen moeten om 8.30 in het lokaal zijn. 

Om 8.30u starten alle groepen met het dagprogramma. Om 14.15u is de school uit. 

Startgesprekken 

In week 38 en 39 vinden de startgesprekken plaats. Intekenen voor deze gesprekken kan in week 

37 via SchouderCom. Hiervoor ontvangt u een uitnodiging van de leerkracht. 

Voorverpakte traktaties 

Zolang er nog steeds maatregelen rondom corona van kracht zijn verzoeken we u de traktaties bij 

verjaardagen voorverpakt te houden. 

Luizenpluizers gezocht! 

Wat fijn dat er weer dingen 'normaal' gaan op school. Daar hoort ook het luizenkammen bij.      

Wat houdt het precies in? Elke woensdag na een vakantie is de reguliere controle. Om 8.20 gaat 

de school open waarna er gelijk gestart kan worden met luizenpluizen. Het is fijn als alle 

luizenouders er zo vroeg mogelijk zijn, want hoe eerder je kunt beginnen, hoe eerder je klaar bent. 

Vaak duurt het maximaal een half uurtje. Hoe meer handen we hebben, hoe sneller het gaat. 

Vandaar nogmaals deze oproep.  

Als er luizen geconstateerd zijn in een groep, dan moet alleen de desbetreffende groep na 2 

weken nogmaals gecontroleerd worden. Zo hopen we er zo snel mogelijk vanaf te zijn.  

Hierbij een link met meer informatie: https://www.rivm.nl/hoofdluis/controleren-en-behandelen  

Aanmelden kan via Schoudercom bij de luizencommissie. We missen vooral nog ouders voor groep 

8! Maar  andere groepen zijn ook van harte welkom, want nogmaals: vele handen maken licht 

werk! 

De woensdag na de herfstvakantie is een studiedag, vandaar dat het luizenkammen dan op 

woensdag 10 november is. 

Vanaf dit schooljaar mogen we ook als team weer bij elkaar komen en kunnen we de studiedagen 

op school organiseren. We zijn voortdurend bezig om het onderwijs op De Akker te verbeteren. 

Onze speerpunten voor dit jaar zijn onder andere; 

- Verbeteren van het rekenonderwijs. 

- Thematisch onderwijs; werken met projecten. 

- De Vreedzame School. 

We zullen u regelmatig op de hoogte houden  

van de ontwikkelingen die wij als team  

op bovenstaande punten doormaken.  

Namens het team van De Akker, 

Sandra Jaspers en Karin de Waal 

Coördinatoren BS De Akker  

 

https://www.rivm.nl/hoofdluis/controleren-en-behandelen


  

Informatieavond 

De informatieavond vindt plaats op school, echter een beetje anders dan gebruikelijk. We 

vinden het fijn en belangrijk om daar waar het kan ouders weer in de school te kunnen 

begroeten. ’s Morgens bij het wegbrengen gaat dit helaas nog niet in verband met de 

drukte. Des te belangrijker vinden wij het om de informatieavond op school te laten 

plaatsvinden. Om dit coronaproof te kunnen organiseren kiezen we ervoor dit per groep 

in de aula te doen. Zo kunnen er maximaal 30 ouders op 1,5 meter van elkaar aanwezig 

zijn (één ouder per kind). Alle ouders komen via de hoofdingang naar binnen en gebruiken 

de deur bij de onderbouw om weer naar buiten te gaan. Op deze manier kruisen de 

groepen ouders elkaar niet. We hopen jullie allen te zien. 

 19.00 – 19.30 19.45 – 20.15 20.30 – 21.00 

Maandag 13 september Groep 5B Groep 7A Groep 5A 

Dinsdag 14 september Groep 1-2A Groep 1-2D Groep 5-6 

Donderdag 16 september Groep 4 Groep 6A  

    

Maandag 20 september Groep 8B Groep 6B Groep 7B 

Dinsdag 21 september Groep 1-2C Groep 1-2B Groep 8A 

Woensdag 22 september  Groep 3-4 Groep 3  

 

Kijkochtenden 

Er worden dit jaar wederom kijkochtenden georganiseerd voor nieuwe ouders. Zij krijgen 

dan een rondleiding door de school en nemen een kijkje in de kleutergroepen. De 

kijkochtenden zijn altijd van 08.45 – 09.30. 

Woensdag 22-9 

Donderdag 7-10 

Donderdag 14-10 

Woensdag 20-10 

Woensdag 10-11 

Donderdag 18-11 

Woensdag 24-11 

Donderdag 9-12 

 

 



  



 

  Beste ouder(s), verzorger(s) en kinderen, 

 

Graag wil ik me aan jullie voorstellen. Ik ben Marije Huisman, 27 jaar 

en ik woon in het centrum van Nijmegen. Iedere woensdag, 

donderdag en vrijdag ben ik op school aanwezig als leerkracht van 

groep 5B. Ik heb super veel zin om er een mooi jaar op De Akker van 

te maken. Een jaar waarbij ik de leerlingen van groep 5B leer kennen, 

maar ook alle andere leerlingen, de collega’s én de ouders! Sommige 

ouder(s) en verzorger(s) herkennen me misschien al, ik heb een tijdje 

gewerkt op het kinderdagverblijf Mariken. Ik vind het dan ook super 

leuk dat ik een aantal kinderen weer terug ga zien. 

In mijn vrije tijd ga ik graag hockeyen op NMHC, borrelen met 

vrienden, fotograferen en ik houd van bakken en koken. Vrienden en 

familie zijn voor mij erg belangrijk 

Lieve groet, 

Juf Marije 

Leerkracht groep 5B 

 

De Akker heeft zoals iedere basisschool, een medezeggenschapsraad (MR)   

Dit jaar zitten wij in de MR:  

-Maaike Jakschtow, moeder van Roos (gr 6A) en Sara (gr 4A)  

-Nieske Slot - Nijkamp, moeder van Simon (gr 8B)  

-Thijs Hermus, vader van Stijn (gr 7B)  

-Inge Veltmans, leerkracht van groep 5/6  

-Brigit van Bergen, leerkracht van groep 5A  

-Suzanne Onstenk, leerkracht van groep 1/2A  

 

Bent u benieuwd welke gezichten hier bij horen:  

www.bsdeakker.nl/inspraak-en-participatie/medezeggenschapsraad/  

In de MR worden zaken besproken die de hele school aangaan, zoals bijvoorbeeld het 

schoolbeleidsplan, de begroting, de formatie, ARBO.   

De MR vergadert zo’n 6 keer per jaar. Deze vergaderingen zijn meestal openbaar; als u vooraf even 

contact met ons opneemt, dan zorgen we dat de koffie klaarstaat. De agenda voor de MR-

vergaderingen is gewoonlijk te lezen op de prikborden bij de beide ingangen. De notulen worden 

ook op onze website gepubliceerd. Wanneer u vragen heeft of bepaalde onderwerpen aan de orde 

wilt stellen, dan kunt u ons aanspreken of gebruik maken van ons e-mailadres: mr@bsdeakker.nl.   

 

https://www.bsdeakker.nl/inspraak-en-participatie/medezeggenschapsraad/
mailto:mr@bsdeakker.nl


 

Wat doet de oudervereniging? 

Samen met ouders en leraren vormen we een aantal commissies, zoals activiteiten, milieu, verkeer 

en veiligheid. Vanuit die commissies worden er activiteiten georganiseerd voor de leerlingen. 

Dit kan heel praktisch van aard zijn, zoals luizenkammen na vakanties. Maar ook het schoolreisje, 

de kerstviering en de sportdag horen hier bij. Verder proberen we de omgeving rondom school 

verkeersveiliger te maken voor de leerlingen. Ook zijn er plannen in ontwikkeling om het 

schoolplein te verbeteren en te vergroenen.  

Kortom, heel veel zaken die de schooltijd van jouw kind nóg leuker en beter maken, worden, met 

jullie hulp, vanuit de oudervereniging georganiseerd. 

De rol van jou als ouder in de oudervereniging 

Iedere ouder met een kind op De Akker is automatisch lid van de oudervereniging. Dit betekent 

dat je inspraak hebt op wat wij als vereniging bedenken, willen en organiseren. Je bent altijd 

welkom om een vergadering bij te wonen. Natuurlijk kun je ons ook aanspreken op het plein of 

een berichtje sturen via SchouderCom (typ in ‘Aan’ Oudervereniging) als je ideeën, vragen of 

opmerkingen hebt.  

Verder ben je uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering tijdens de kerstviering op school. 

Hierin bespreken we het afgelopen schooljaar, de toekomstplannen en de begroting. Natuurlijk 

onder het genot van een hapje en een drankje.  

Ieder jaar vragen we om een vrijwillige ouderbijdrage. Hiervan betalen we bijvoorbeeld de shirtjes 

van De Akker, het schoolreisje, theater tijdens de kunst en cultuurweek, wat lekkers tijdens de 

Sinterklaasviering maar ook een verzekering voor iedere leerling op school. Mocht het betalen van 

de ouderbijdrage lastig zijn, dan verwijzen we je graag naar leergeld Nijmegen. 

www.leergeldnijmegen.nl 

In de verschillende commissies zijn ouders onmisbaar. Als er hulp nodig is laten we dit weten via 

het Akkerfeitje of de mail. Dit kan op lange termijn zijn, een vaste rol in een van de commissies 

bijvoorbeeld. Vaak is het echter eenmalig, zoals hulp tijdens de sportdag, avondvierdaagse of hulp 

bij het versieren van de school voor kerst. We hopen ook dit schooljaar weer op jullie te kunnen 

rekenen! 

http://www.leergeldnijmegen.nl/

