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AGENDA 
 

maart 2022 
 

29-03 MR-vergadering 

30-03 Studiedag, kinderen vrij 

 

april 2022 
 

08-04 Schoolreisje 

13-04 Leerlingenraad 

15-04 Pasen op school 

18-04 Tweede Paasdag, kinderen vrij 

19-04 Start CITO Eindtoets groep 8 

22-04 Sportdag 

22-04 Akkerfeitje 6 

Akkerfeitje 
 

Akker 90 jaar 

Maandag 4 april bestaat de Akker 90 jaar! Een 

feestelijke gebeurtenis waar we met elkaar zeker 

aandacht aan gaan geven. Op de dag zelf doen we 

dit in kleine vorm, tijdens de laatste schoolweek 

zullen we hier nog eens extra bij stilstaan en 

organiseren we een feestelijke activiteit. 

Aanstaande donderdag gaan we met een aantal 

leerkrachten de diverse mogelijkheden en ideeën 

bespreken. We zullen jullie via SchouderCom op 

de hoogte houden.  

Bieb verhuisd 

Afgelopen week hebben we een start gemaakt 

met de herinrichting van de aula. De eerste stap 

was al gezet; alles is voorzien van een likje verf 

waardoor de aula er weer fris uitziet. De tweede 

stap was het verhuizen van de bieb. Samen met 

de biebouders hebben we de bieb naar een 

andere hoek verhuisd. Hierdoor is er een gezellige 

hoek ontstaan waar de kinderen rustig hun 

boeken kunnen kiezen. De bieb zal nog verder 

worden aangekleed zodat het echt een leerrijke 

plek wordt voor kinderen. We zijn momenteel aan 

het kijken naar nieuw meubilair voor in de aula 

dat flexibel ingezet kan worden. We houden jullie 

op de hoogte van de vorderingen. 

 



  

WIJ STAAN HIER STERK! 
Woensdag 16 maart hebben we met de hele school gezongen voor Oekraïne. Onder begeleiding van 
meester Marc en meester Luc op gitaar, hebben alle kinderen en leerkrachten het lied ‘Wij staan hier 
sterk’ op het schoolplein gezongen. We hebben 175 euro opgehaald! Dit bedrag is inmiddels 
overgemaakt op giro 555. Heel veel dank aan alle ouders die er waren om ons hierbij te 
ondersteunen! Het was heel fijn om samen te zingen! 
 

Praten met je kind over de oorlog, hoe doe je dat? 

De oorlog in Oekraïne raakt ons allemaal. Of je nu ouder, jongere of kind bent. De beelden die we nu via de 

media te zien krijgen, kunnen sterke gevoelens losmaken. Kinderen kunnen hun onrust en angst vaak nog 

niet zo goed onder woorden brengen. Wel kan dit zich uiten in gedrag als sneller boos worden, juist stiller 

worden of slechter slapen. 

Het belangrijkste advies is om het conflict bespreekbaar te maken. Maar hoe doe je dat? 

https://www.karakter.com/oorlog-in-oekraine-hoe-praat-je-erover-met-je-kind? 

https://www.nji.nl/ 

https://www.nu.nl/kind-gezin/6186289/zo-praat-je-met-je-kind-over-de-oorlog-in-oekraine.html 

https://www.nrc.nl/nieuws/2022/03/02/hoe-je-met-kinderen-praat-over-oorlog-a4096076 

 

https://www.karakter.com/oorlog-in-oekraine-hoe-praat-je-erover-met-je-kind
https://www.nji.nl/
https://www.nu.nl/kind-gezin/6186289/zo-praat-je-met-je-kind-over-de-oorlog-in-oekraine.html
https://www.nrc.nl/nieuws/2022/03/02/hoe-je-met-kinderen-praat-over-oorlog-a4096076


  
Inhoud studiedagen 20 januari, 14 februari en 30 maart 

Ook online, via MS teams en breakout rooms, wordt er hard gewerkt! Alleen op de studiedagen zijn 

we met het hele team bij elkaar, afstemming van ons onderwijs is dan het belangrijkste doel. 

 

 

 

 

 

 

20 januari:  

- Groepsklappers synchroniseren qua inhoud en opbouw zodat deze er in alle groepen 

hetzelfde uitzien. Heel fijn en overzichtelijk voor onszelf, maar ook voor een eventuele 

invaller die de groep draait en ’s ochtends ingewerkt moet worden. 

- Curriculum en roosters afstemmen; hoeveel tijd besteden we aan de verschillende vakken, 

waar leggen we per jaargroep de accenten? Waar vraagt de doorgaande lijn tussen de 

verschillende groepen nog afstemming? Hoe zorgen we ervoor dat deze doorgaande lijn 

voor onze leerlingen herkenbaar blijft? Waar liggen kansen om tijd te winnen, bijvoorbeeld 

door het vertalen van een stelopdracht of een les begrijpend lezen thematisch te 

verwerken.  

- Bewegend Leren. Welke leerdoelen kan Thomas vertalen in de lessen Bewegend Leren.  

- Thuisonderwijs, afstemming. 

 

14 februari: 

- Jaarplannen evalueren: rekenen, thematisch werken, pedagogisch klimaat (DVS), 
ouderbetrokkenheid, ICT, taal en spelling  

- Biebmonitor invullen, evaluatie bibliotheek 
- Effectieve Directe Instructie (EDI). Studenten van de opleiding PWPO geven een EDI-les: 

hoe geef je een goede EDI-les? 
- Thematisch Werken: gezamenlijke voorbereiding. 

-  

30 maart 

- De Vreedzame School: borgingstraject door externe begeleider CED groep 

- Werkverdelingsplan 

- Workshop leesmotivatie door medewerkers Centrale Bibliotheek Nijmegen 
 



 

  

Wat was het leuk, de lessen van juf Lotte in 

de gymzaal. We zijn begonnen met wol. 

Overal zat wol in de gymzaal. We hadden 

reuze spinnenwebben en de kinderen gingen 

vol enthousiasme aan de slag met knopen 

maken. De week erna aan de slag met 

kabelbaantjes. Ook die waren erg geslaagd. 

De laatste 2 lessen stonden in het teken van 

knikkerbanen bouwen. Wat waren de 

kinderen enthousiast. Super leuke lessen 

waren het.  

 

Vervangers in tijden van corona 

We doen er alles aan om voor continuïteit en 

voorspelbaarheid te zorgen. Ook meester Xander van 

groep 7 had woensdagochtend een positieve 

thuistest. Gelukkig konden we het intern oplossen. 

 



  
Blink thema groep 7 en 8 heet ´op leven en dood` 

We zijn bezig gegaan met levend, dood en levenloos. We hebben geleerd hoe er achter te 

komen wat levend, dood en levenloos is. Verder zijn we aan de slag gegaan met 

voedselketens. Wat gebeurt er als je een bepaald dier uit de voedselketens haalt, heeft dat 

dan gevolgen voor de andere dieren. We hebben het ook gehad over de verschillen tussen  

een kind dat zich in de buik van de moeder ontwikkelt en een dier dat zich in een ei 

ontwikkelt. Als laatste hebben we het gehad over hoe je als rechercheur alles moet weten 

over planten, schimmels, bacteriën en dieren. Hierbij hebben we de cellen van planten, 

schimmels, bacteriën en dieren getekend. 

Samen met de klas maken we ook nog een tijdschrift. We hebben allemaal een 

onderzoeksvraag bedacht. De uitkomsten van sommige onderzoekjes gaan we gebruiken 

voor het schrijven van artikelen. Deze gaan we gebruiken voor ons tijdschrift. Ook maken we 

puzzels, gaan we op zoek naar leuke weetjes en nog veel meer. 

 



 

Blink thema groep 5 en 6 heet ´Bijzondere bewoners’  

De wereld zit vol bijzondere bewoners: dieren, planten en mensen. Wat ze gemeen hebben 

is dat ze allemaal goed zijn in overleven. Ze passen zich aan de gekste situaties aan. Maar 

lukt dat altijd? In dit thema onderzochten we hoe een cactus overleeft, waarom dieren 

haren of veren hebben, hoe mensen overleven in extreem warme gebieden en waarom de 

dino toch is uitgestorven. In het eigen onderzoek onderzochten de kinderen in groepjes 

verschillende dieren en hun gewoonten. Ze maakten er een mindmap, een lapbook en een 

presentatie over met heel  veel  weetjes en altijd één valse die we eruit moesten zien te 

halen. Superleuk! 

 

Thematisch werken  groep 1 en 2 met als thema ´De dierentuin’  

 

 


