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AGENDA 
september 2022 

 

19-09 Start startgesprekken t/m 30-09 

 

oktober 2022 
 

03-10 Kamp groep 8A t/m 05-10 

04-10 MR-vergadering  

05-10 Kamp groep 8b t/m 07-10 

13-10 Studiedag leerlingen vrij 

17-10 Akkerfeitje 2 

24-10 Herfstvakantie t/m 28-10 

 

Akkerfeitje 
 

Maandagochtend hebben we met elkaar een 

gezellige en enthousiaste opening van het 

nieuwe schooljaar gehad. 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. We hebben alweer luizen 

geplozen, de informatieavonden zijn weer goed 

bezocht en zo koersen we af op de 

startgesprekken de komende twee weken.  

Ook dit jaar gaan we weer actief aan het werk 

om het onderwijs op De Akker te verbeteren. 

Onze speerpunten voor dit jaar zijn onder 

andere; 

- De nieuwe rekenmethode zorgvuldig 

implementeren. 

- Een volgende slag maken met het thematisch 

onderwijs en 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, 

Nicole Peeters, interim directeur 

Sandra Jaspers en Karin de Waal 

Coördinatoren BS De Akker  

 



 

De Medezeggenschapsraad 

Beste ouders,  

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. We hebben nog geen vergadering gehad, maar 

hieronder de vergaderdata op een rij voor schooljaar 2022- 2023: 

4 oktober van 19.00 tot 21.00 

15 november van 19.00 tot 21.00 

13 december van 19.00 tot 21.00 

7 februari van 19.00 tot 21.00 

4 april van 19.00 tot 21.00 

23 mei van 19.00 tot 21.00 

20 juni van 19.00 tot 21.00 

 

 

De agenda hangt een week van tevoren op de kapstoppen bij de ingang. Voor vragen mag je altijd 

een mailtje sturen via SchouderCom.  

 

Een nieuwe rekenmethode 

We hebben afgelopen jaar gekozen voor een nieuwe methode. Vanaf schooljaar 2022 - 

2023 zijn we gestart met de methode: Getal en ruimte junior. U heeft er vast al mee 

kennis gemaakt op de informatieavond afgelopen week. 

Groep 3 t/m 8 werken met deze methode. Tijdens het implementatietraject worden we 

bijgestaan door Monique La Grouw vanuit BCO. Zij zal er meerdere studiedagen en 

vergaderingen bij zijn.  



  

Beste ouder(s)/verzorger(s) 

Dit jaar ben ik gestart in groep 7c op de Akker. Mijn naam is 

Sanne Oosterhout en ik ben 37. Sinds 1,5 jaar woon ik in 

Beuningen met mijn gezin.  

Voordat ik hier op school kwam werken was ik werkzaam op  

basisschool Petrus Canisius in het centrum van Nijmegen.  

Dit jaar werk ik op woensdag, donderdag en vrijdag. Ik heb er 

veel zin in! 

Wie weet zien we elkaar snel. 

Groetjes, Sanne 

 

De GMR is de vertegenwoordiger van personeel, ouders en leerlingen op bestuursniveau. Sinds dit 

schooljaar is de GMR van de Sint Josephscholen kleiner en met nieuwe leden. Dat betekent dat 

niet iedere school meer vertegenwoordigd is met een leerkracht en ouder. Ik zal voor de Akker als 

contactpersoon optreden. Ik onderhoud contact met de MR en zal trachten om bovenschoolse 

kwesties die mogelijk spelen mee te nemen in de GMR vergaderingen.  

  

Remco de Jong 

vader van Thijs (groep 2), Koen, (bijna groep 1)  

en Stan (nog op het kdv) 

 



Binnenkort start weer de GIGAKIDS typecursus op school! 

 

Hoe werkt het?  

Typelessen na schooltijd voor kinderen uit 6, 7 en 8. Zeker ook voor kinderen met dyslexie aan te bevelen! De 

groepslessen van ca 45 minuten worden wekelijks gegeven door een Gigakids typedocent. De cursus wordt 

afgesloten met een examen (diploma/certificaat). De lessen zijn afwisselend en alles behalve saai. Er worden 

veel typespellen gespeeld. Daarnaast wordt er gelet op de zithouding en stand van de handen om RSI te 

voorkomen.  

Door snel en blind te leren typen, heb je straks meer vrije tijd om leuke dingen te doen! 

Je krijgt een uniek wachtwoord waarmee je kunt inloggen op de Gigakids website. Op de site maak je dan de 

oefeningen, waarbij het programma bijhoudt welke oefeningen zijn gedaan, hoeveel fouten zijn gemaakt en 

met welke snelheid is getypt. De docent kan op afstand de vorderingen van elk kind goed volgen en 

begeleiden. Thuis moet er ongeveer een kwartier per dag worden geoefend. Daarvoor is een computer met 

internet nodig.  

Waar & wanneer? 

Waar  : Basisschool De Akker in Nijmegen 

Wanneer : start dinsdagmiddag 20 september 2022 ná schooltijd 

Prijs  : € 197,- incl btw (groepslessen op school,  

onbeperkt online oefenen, beloningscadeautjes, examen,  

evt. herexamen, diploma of certificaat) 

 

Cursusleider :  Hannah Nijland 

E-mail  :  leersneltypen@outlook.com 

Telefoon :  06 - 23334556 

Website :  www.leersneltypen.nl of www.gigakids.nl (ook voor een gratis proefles!) 

Opgeven :  via e-mail of whatsapp t/m 18 september  

 

http://www.leersneltypen.nl/
http://www.gigakids.nl/


  

 

  



 


