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Akkerfeitje 
 

Saamhorigheid 

We hebben een marathon achter de rug! 

De afgelopen weken hebben we te maken gehad met acht 

leerkrachten die minimaal een week met ziekteverlof zijn 

geweest, daarvan hadden er maar liefst zeven corona. Ook 

veel leerlingen hebben corona gehad, waardoor er drie 

volledige groepen in quarantaine moesten en online 

onderwijs hebben ontvangen. Ondertussen waren er zowel 

leerkrachten als leerlingen afwezig in afwachting van de 

uitslag van een PCR test óf vanwege verplichte quarantaine 

door ziekte van ouders, broers of zussen. De leerlingen van 

groep 7 waren zelfs een aantal dagen op school terwijl 

meester Xander lesgaf via het beeldscherm vanuit huis. 

Terwijl de brieven naar ouders geschreven werden, er 

vervangingsverzoeken uitstonden bij de vervangerspool, 

we urenlang in de wacht stonden bij de GGD, dienden er 

zich steeds weer oplossingen aan, veelal vanuit ons eigen 

team. Leerkrachten en LIO-stagiaires werkten op andere 

dagen in andere groepen, of ruilden met KeK-medewerkers 

zodat bijna alle groepen van een creatieve KeK-dag hebben 

genoten. We hebben in verschillende groepen moeten 

accepteren dat er drie verschillende leerkrachten per week 

de groep begeleidden. 

Terwijl het behoud van rust en continuïteit het streven is, 

was nu verandering, de vaste routines loslaten en 

onzekerheid de bepalende factor. Het vervolgens moeten 

organiseren en reguleren van de ontregeling bij de 

leerlingen heeft van leerkrachten en ouders veel gevraagd. 

En dat allemaal binnen de ontregelende context en het 

onzekere perspectief van deze pandemie. Maar het is ons 

gelukt, we hebben veel waardering ontvangen, waarvoor 

we u heel graag willen bedanken! 

 

 

Met de welwillendheid, flexibiliteit en positiviteit van ons team, kinderen en ouders, gaan we met veel trots en 

voldoening de vakantie in. Want wat er zich de afgelopen weken ín de school heeft afgespeeld, zagen we ook 

buiten op het plein. Ouders in de weer met kruiwagens, walsen en schoppen, wat een werk is er verzet. De 

eerste fase van het groene schoolplein is af! 

We hebben met z'n allen onze kernwaarden positief, passie, groei en samen meer dan waargemaakt. 

We wensen alle kinderen en ouders heel gezellige feestdagen en een fijne vakantie. 

Groeten van het team 



Voordeur op slot 

In verband met de preventie ten aanzien van de veiligheid op ons plein en in het gebouw is de 

voordeur vaak op slot. Dit als gevolg van de ongeregeldheden in en rond onze school en op advies 

van de politie. Wanneer u aanbelt maken we de deur voor u open. 

Werkzaamheden in de school 

Afgelopen weken heeft Bennie, de klussenman van onze stichting, de speelzaal opgeknapt. De 

wanden en het plafond zijn weer netjes opgefrist. 

In de kerstvakantie wordt er een start gemaakt met het opknappen van onze aula. 

Speelzaal kleuters 

Vanuit de NPO gelden hebben we een nieuwe klimtoren aangeschaft. 

Met de hoge klimtoren wordt het mogelijk om de leerlijn zwaaien aan te bieden. Touwzwaaien, 

schommelen en zwaaien worden zo ook mogelijk gemaakt. 

Zwaaien is één van de twaalf leerlijnen die in het basisonderwijs aan bod moet komen. 

https://www.slo.nl/thema/meer/tule/bewegingsonderwijs/kerndoel-57/. 

Ook worden de spullen die al aanwezig zijn in de gymzaal beter benut. De wachtrijen worden 

korter, waardoor de effectieve gym-tijd groter wordt. 

Lekker lang vakantie, lekker lang lezen. 

Halverwege het jaar hebben de kinderen nu drie weken vakantie. Dat is een lange onderbreking 

ten aanzien van het leesonderwijs. 

Er zijn ons beperkingen opgelegd, maar we kunnen gelukkig ook nog heel veel. Boeken en 

verhalen bieden ons altijd en overal prachtige avonturen. 

De bibliotheken zijn open, fijn wanneer er veel met en voor de kinderen gelezen wordt. 

Hierbij een mooie, inspirerende lijst met boeken voor alle leeftijden. 

https://www.hebban.nl/kinderboeken/gv100 

 

Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
De Akker was de afgelopen maanden bij mij dan wel uit het oog maar geenszins uit het hart. Ik 
denk regelmatig met veel plezier aan De Akker, aan de dynamiek van de school met alle 
kinderen, ouders en collega’s. 
Ik verwacht dat ik over enige tijd weer af en toe op De Akker langs kan komen en ik kijk ernaar uit 
om iedereen weer te ontmoeten.  
Inmiddels ben ik gestart met diverse nabehandelingen voor mijn ziekte en ben ik, samen met 
mijn gezin, aan het herstellen van een ingrijpende en intensieve periode. Ik prijs me gelukkig met 
hen en kijk met vertrouwen naar de toekomst. 
Ik wens jullie allemaal heel fijne feestdagen en een prachtig en gezond 2022. 
 
Met hartelijke groet, 
Heleen Tonn 
 

https://www.hebban.nl/kinderboeken/gv100


  

MR-vergadering 

Er stond een MR vergadering gepland op 14 december. Nicole heeft in overleg met Thijs besloten 

om deze MR vergadering te annuleren vanwege de extra druk die in het onderwijs kwam te liggen 

bij de leerkrachten.  

De volgende vergadering staat gepland op 8 februari.  

 

 

 

 

 

Studiedag 17 december 

Afgelopen vrijdag hebben we een fijne en interactieve online studiedag gehad. 

 

 Nina en Jella openden de dag met Let's Meet: aan de hand van een 'Kahoot' en de 

'Mentimeter' hebben we elkaar weer beter leren kennen, centraal stonden de vragen: welke 

specifieke expertise heeft iedereen in huis? Met welke vragen kun je bij mij terecht? 

 Vanuit de ontwikkelgroep pedagogisch klimaat (De Vreedzame School) stond de grondwet, 

die we het afgelopen jaar in gezamenlijkheid hebben ontwikkeld, centraal. De volgende stap 

is deze visueel te gaan vertalen zodat hij binnen de school voor iedereen zichtbaar wordt. 

 De afgelopen maanden is er door verschillende collega's een nieuwe rekenmethode 

(Pluspunt) uitgeprobeerd, we hebben met elkaar de pluspunten, maar ook de minpunten 

uitgewisseld. De komende maanden wordt er weer een andere methode (Getal en Ruimte 

Junior) uitgeprobeerd. Wanneer we de ervaringen naast elkaar kunnen leggen zal er een 

nieuwe methode worden gekozen. 

In beide methodes zit overigens één van onze ontwikkelpunten, EDI (Effectieve Directe 

Instructie) verwerkt. 

 Vervolgens zijn we voor de uitwerking van het Koersplan in break-out rooms aan de slag 

gegaan. Hierbij was de vraag: hoe leren en ontwikkelen we ons als team? Leren van en met 

elkaar, feedback geven, collegiale consultatie etc. Ook weer met de focus op onze twee 

speerpunten, Rekenen (+EDI) en Thematisch Onderwijs. 



 

Beste ouders, 
  
Vorig jaar zijn wij met het team gaan kijken naar onze visie op het leren en lesgeven met ICT. 
Vandaaruit zijn we de belangrijkste ontwikkel en kernpunten gaan koppelen aan de 4 pijlers 
van onze school.  
  
De pijlers van onze visie gericht op leren en lesgeven met ICT  
  
Samen    
Kijkend naar contact met ouders is het gebruik van SchouderCom een prettig 
communicatiemiddel. Ook het samenwerken tussen collega’s en leerlingen onderling wordt 
als erg waardevol ervaren.  Teams en Google Classroom worden daar momenteel voor 
gebruikt. 
  
Positief   
Mediawijsheid wordt als een belangrijk ontwikkelpunt gezien om de leerlingen op een 
positieve en prettige manier te laten omgaan met alle digitale communicatiemiddelen, 
daarbij kijkend naar afspraken over en voor respectvol contact met elkaar.   
  
Groei     
ICT wordt gezien als middel om leerlingen op hun eigen niveau te laten oefenen, werken en 
verwerken. Door een breed aanbod van werkvormen aan te bieden, die bij meerdere 
schoolvakken te integreren is, wordt ook hier uitdaging tot ontwikkeling geboden. Door bij 
methodes te kijken naar adaptieve oefensoftware kunnen we ook digitaal afstemmen op de 
ontwikkel en leerbehoeftes van kinderen. Door gebruik te maken van adaptieve software en 
digitale toetsen kunnen leerlingen zicht krijgen op hun eigen ontwikkeling. 
 
Passie    
Iedereen is betrokken en werkt met passie in een ICT-omgeving. Hierdoor worden kinderen 
nieuwsgierig naar wat er kan en mogelijk is op het gebied van ICT. ICT-middelen kunnen bij 
verschillende vakken en methodes ingezet worden.  
  
Om bovenstaande punten te kunnen gaan voortzetten en vormgeven zijn er binnen onze 
school een aantal korte termijn doelen opgesteld. Zo wordt in de voorjaarsvakantie ons 
netwerk vervangen waardoor we minder last hebben van “digitale” storingen en uitval van 
bijvoorbeeld computers en digiborden. Vanuit de NPO-gelden zullen binnenkort 30 nieuwe 
Chromebooks geleverd gaan worden. In een volgende stap zullen er nieuwe 
desktopcomputers voor de leerkrachten aangeschaft gaan worden en kunnen er weer een 
aantal verouderde digiborden vervangen worden. Beetje bij beetje gaan wij zo naar een 
school waarin we aan de voorwaarde voldoen om ons onderwijs goed vorm te kunnen 
geven. 
  
De ICT-ontwikkelgroep wenst u allen fijne feestdagen en een goed 2022! 
 
 



  
De Groene Speelplaats 

In november zijn we begonnen met de 

aanleg van de groene speelplaats. We 

zeggen WE, omdat het werk, onder leiding 

van Sam en Max van het hoveniersbedrijf 

Geerdink, door heel veel ouders en 

kinderen is ondersteund. 

 



  

Vanuit de kinderen was er veel belangstelling voor het werk 

En de uitvoerders waren altijd bereid om uitleg te geven. 



Fase 1 is inmiddels af. Er wordt al druk gespeeld op de heuveltjes rond en achter het 

amfitheater. U zult wel gemerkt hebben dat de kinderen de laatste tijd viezer thuis 

kwamen dan dat ze naar school gingen. Er is enorm veel grond verzet en er is veel met 

groot materieel gesleept. Gevolg is dat het nog erg zanderig is allemaal. Straks als fase 

2 en 3 af zijn, komt er voor een heel groot deel andere ondergrond. En waar nu nog 

alleen zand is (achter het “amfitheater”) komen bomen en struiken en zal het een stuk 

minder zanderig worden.  

De fietsenstalling is bedekt met een halfverharding Achterhoeks padvast. Deze laag 

moet nog uitharden. Dit kost even tijd. We verwachten dat de fietsenstalling snel na 

de kerstvakantie in gebruik kan worden genomen. 

In februari wordt gestart met de volgende fase. En voor de zekerheid maar vast de 

oproep: Heeft u tijd om mee te helpen, heel graag. Hoe meer hulp, hoe beter!! 

En zoals op deze foto te zien is, is er ook altijd tijd voor pauze met koffie, thee en iets 

lekkers. 

 



  



 

 

 


