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Woensdag 16 december begon als iedere werkdag.
Om 06.30 liep mijn wekker af en rond 07.30 stapte
ik op mijn fiets richting Nijmegen. Ik wist natuurlijk
wel dat het een andere werkdag zou worden dan
doorgaans en toch raakte het me en stemde het me
verdrietig om een bijna donkere school aan te
treffen.
Normaliter is de school in deze kersttijd verlicht met
sfeervolle lichtjes in de klassen en zijn de brandende
haardvuren al te zien als ik het plein betreed.
Woensdag was er alleen licht in de hal, Harold was al
druk bezig met de dagelijkse werkzaamheden en
verder was het stil. Geen telefoon, geen
leerkrachten, geen geur van vers gezette koffie en
om 08.15 ook (bijna) geen kinderen. Woensdag
waren er vijf kinderen op school omdat hun ouder(s)
moest(en) werken, ouders die aan het werk
moesten en dit niet vanuit huis konden doen omdat
zij een cruciaal beroep hebben. Wij vinden het fijn
dat we op deze manier van betekenis kunnen zijn
voor deze kinderen en ouder(s) en gaan er iedere
opvangdag een leuke dag van maken. Het aantal
kinderen dat we tijdens de schoolsluiting dagelijks
verwelkomen varieert van 5 tot ca. 20 kinderen per
dag, het aantal kinderen dat we tijdens de
schoolsluiting dagelijks les op afstand gaan geven
ligt hopelijk op 387.
Lieve kinderen en ouders, we kijken er nu al naar uit
om jullie allemaal weer te verwelkomen op school
en tot die tijd maken we er met elkaar weer het
beste van. Wij hebben er vertrouwen in dat we met
elkaar in verbinding kunnen blijven ondanks de
afstand die er is, we deden dit al eerder. Toen waren
we trots op de kinderen en ouders van De Akker en
dat zijn we nog steeds! Zet ‘m op.
Heleen Tonn
Directeur

GELUKKIGE KERST
EEN SCHITTEREND NIEUWJAAR
WEES GOED VOOR JEZELF
EN LIEF VOOR ELKAAR

AGENDA
Onder voorbehoud i.v.m. lockdown

januari 2021
11-01 Start CITO toetsen groep 8
29-01 Rapport groep 8

februari 2021
01-02 Start adviesgesprekken groep 8
10-02 Rapport groep 1 t/m 7
12-02 Carnaval, school 12.30 uur uit
12-02 Akkerfeitje 4
12-12 Voorjaarsvakantie t/m 21-02-2021

Update Groen Schoolplein
Het is vanwege Corona een tijdje stil geweest rondom de plannen voor ons nieuwe Groene
Schoolplein maar we zitten er weer vol energie in! Alweer een tijdje trouwens, dus hoogste tijd om
jullie via het Akkerfeitje te informeren.
Zoals de meesten misschien nog wel weten, hebben we (voor Corona uitbrak) met de kinderen,
Greenkids en leerkrachten hard gewerkt aan een mooi ontwerp voor het nieuwe Groene Schoolplein.
Het ontwerp houdt kortgezegd in: stenen eruit en groen en natuurlijke speelplekken erin.
Na de zomervakantie hebben we de buurt uitgenodigd om over de plannen en het ontwerp te
vertellen, met name over het (modder)veldje rechts naast de hoofdingang van school, waar in het
ontwerp de nieuwe natuurlijke fietsenstalling gepland staat. De informatieavond werd gewaardeerd
door de buren en de plannen voor de fietsenstalling op die plek zijn goed ontvangen.
Ook van de gemeente kwam positief nieuws, het veldje hoeft niet herbestemd te worden voor deze
natuurlijke variant van de fietsenstalling. De huidige groenbestemming blijft dus gehandhaafd wat
maakt dat we geen lange bestemmingsplanwijziging hoeven te doorlopen (heel fijn!).
Verder hebben we kort geleden twee uitvoerders gesproken over onze plannen. Dat waren leuke
gesprekken waarbij we een goed beeld van beide partijen hebben gekregen. Ze stellen nu een offerte
op, waar we hopelijk in januari over kunnen beslissen.
Er zit dus weer vaart in de plannen en dat geeft energie! Er is na de zomer vooral veel 'achter de
schermen' geregeld, maar nu komen we in de leukere fase richting uitvoering waarbij we jullie hulp
en die van de kinderen goed kunnen gebruiken.
Belangrijkste wat we nu te doen hebben is de financiering rondkrijgen. Voor de vergroening is
namelijk heel veel geld nodig. We werken momenteel aan een sponsorplan waar we jullie na de kerst
verder over zullen informeren. We denken aan meerdere acties die vanaf januari gaan lopen. Wordt
vervolgd dus!
Fijne vakantie en groet,
Commissie Groen Schoolplein
Juf Marieke, Meester Robert, Rico Slot, Marijke Oosterom, Jeannet Brandsma, Arthur Roos, Hester
Keurentjes en Sandra Veerman
PS Mocht je goede ideeën hebben voor sponsoring en/of wil je helpen met het opzetten van
sponsoractiviteiten, meld je dan bij Hester. Hesterkeurentjes@live.nl

MR-vergadering december 2020
Deze vergadering was weer online.
Allemaal rechtstreeks na de toespraak van Mark Rutte online de vergadering in. Dus natuurlijk werd de situatie
omtrent het coronavirus en de komende lockdown besproken.
Naast de gebruikelijke agendapunten kwamen o.a. nog verder ter tafel de evaluatie van het afgelopen
jaarplan en het schoolplan voor dit schooljaar en wat is er besproken in de GMR.
Wilt U hiervan meer weten de volledige notulen zijn weer te vinden op de site. Op de site kunt U ook het
jaarverslag 2019-2020 van de MR lezen.
De volgende vergadering is op dinsdag 9 februari.

