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AGENDA 
 

februari 2022 
 

14-02 Studiedag, kinderen vrij 

16-02 Leerlingenraad 

19-02 Open dag VO 

21-02 Intekenen rapportgesprekken 

23-02 Rapport mee 

25-02 Carnaval 

28-02 Voorjaarsvakantie t/m 4 maart 

 

maart 2022 
 

07-03 Start rapportgesprekken 

25-03 Akkerfeitje 6 

Akkerfeitje 
 

Bericht over de Groene Speelplaats 

Beste ouders, 

Zoals jullie in het Akkerfeitje van december 

konden lezen, is fase 1 van de verbouwing van 

onze speelplaats afgerond.  

Met fase 2 wordt na de krokusvakantie begonnen. 

Dit hebben we zo geregeld omdat we anders met 

carnaval niet goed uit de voeten kunnen. 

In de komende periode van 

speelplaatswerkzaamheden zullen er ook één of 

meer zaterdagen gepland gaan worden. Wij 

hoorden van ouders dat ze graag willen helpen, 

maar dat dat doordeweeks niet kan.  

Graag horen we voor de komende periode weer 

wie beschikbaar is en op welke dagen. Om 

overzicht te houden is het handig als u daarvoor 

een mailtje stuurt naar: 

roberteffting@bsdeakker.nl     (Let op! Twee  t’s) 

Tot over een paar weken op de speelplaats! 

Hartelijke groeten van de werkgroep Groene 

Speelplaats voor De Akker; Rico, Hester, Jeannet, 

Sandra, Sandra,  Arthur, Marijke, Robert, Marieke. 

 

mailto:roberteffting@bsdeakker.nl


  

Carnaval op De Akker 
 
Op 25 februari vieren wij carnaval op school. Vanwege de geldende coronamaatregelen 
vieren we dit in aangepaste vorm en zal de optocht helaas niet doorgaan. Om in de 
stemming te komen, houden we dinsdag 22 februari een gekke haren & leuke hoedjesdag. 
Op deze dag mogen de kinderen originele creaties maken van hun haar of met (grappige, 
gekke) hoedjes naar school komen.  
Op vrijdag 25 februari mogen de kinderen verkleed naar school komen. We vieren het 
carnavalsfeest in eigen groep. Deze dag hanteren we ons normale lesrooster en zullen de 
kinderen om kwart over 2 uit zijn.  
 
We gaan er met z’n allen een mooi feest van maken!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gezocht: feestouders met passie voor carnaval!  
Na jaren vol plezier mooie carnavalsfeesten georganiseerd te hebben op De Akker, gaan 
Anoek Bakx, Jos van Loon en Daniëlle van Haard de carnavalscommissie verlaten. Zij hebben 
het carnavalsfeest op De Akker de afgelopen jaren in een nieuw jasje gestoken. Daar zijn we 
hen erg dankbaar voor! Zij geven nu graag het stokje door.  
Lijkt het organiseren van het carnavalsfeest jou leuk? Meld je dan aan bij Nina van As (via 
SchOuderCom).  
We hopen op veel enthousiaste reacties!  
  
 

MR vergadering 2 februari 2022 

De vorige vergadering ging niet door omdat de leerkrachten overliepen vanwege alles wat erbij kwam  

rondom corona. Nu hadden we gelukkig weer een MR vergadering. Deze was online.   

Er is gesproken over de nieuwe brief vanuit het SMT die over het thuisonderwijs ging. Deze brief komt 

online op SchOuderCom te staan, zodat het voor ouders makkelijk te vinden is. Er wordt ook gekeken naar 

de ventilatie binnen de school. Hier is subsidie voor aangevraagd. Er wordt gekeken of we mee kunnen 

doen met een pilot binnen Nederland.   

De begroting is besproken binnen de MR vergadering. We hebben het vooral gehad over welke keuzes er 

gemaakt zijn dit schooljaar.   

De GMR wil op een nieuwe manier gaan werken, dit is kort besproken. Ook hebben we het gehad over wat 

er allemaal in een GMR besproken wordt.   

Het groene schoolplein staat ook elke vergadering op de agenda. We hebben het vooral gehad over de 

stappen die genomen gaan worden na de voorjaarsvakantie. Er wordt nu eerst een start gemaakt met het 

middengedeelte van het plein. Hier is bewust voor gekozen, zodat ook de oudere kinderen het groene 

schoolplein nog zoveel mogelijk meemaken.   

De notulen komen op SchOuderCom te staan. De volgende MR vergadering is 29 maart 2022. 

 



  
Juf Lotte van de Lindenberg geeft al een aantal 
jaren creatieve lessen bij ons op de Akker. In 
blokken van 4 lessen gaat zij met 2 jaargroepen 
aan de slag. Na de kerstvakantie waren de 
groepen 1-2 aan de beurt: 

Dit jaar werken we in het kleuteratelier: 
Een beeldend Kleuteratelier , is een plek, een 
werkplaats voor kleuters waarin ontdekken van 
creatieve materialen en spelen met materialen 
centraal staat. Dit atelier sluit aan op creatieve 
ontwikkeling en procesgericht werken met 
kleuters. 
We richten een speelzaal in, zodat er letterlijk 
veel ruimte is om dingen uit te proberen, maar 
ook zodat er concentratie mogelijk is en aandacht 
voor 1 materiaal of opdracht. Het doel is 
ontdekken!  
Elk kind volgt zijn eigen weg in deze les. Wij 
volgen het kind en helpen alleen als dat echt 
nodig is. Wij kunnen observeren en genieten van 
wat er gebeurt. 

In de eerste 3 lessen hebben we het volgende 
gedaan: 

We hebben wol en touw gespannen: van draden 
en knopen maken we een web… knopen oefenen 
of omwikkelen van draad, eronderdoor kruipen, 
hoog en laag vastmaken, samenwerken...  

We hebben ontdekt hoe je iets aan touwen naar 
beneden kunt laten roetsjen…  en we bouwen 
knikkerbanen, experimenteren met stukken aan 
elkaar vast maken en ontdekken hoe je een 
knikker in beweging krijgt op een baan! 

 



 

  Namens de luizencommissie willen wij laten weten dat we 

veel reacties hebben gehad bij de oproep voor nieuwe 

hulpouders. Daar zijn wij heel blij mee. Bedankt voor het 

aanmelden!  

Normaal gesproken vindt er na iedere vakantie een 

luizencontrole plaats in alle groepen. 

Door de huidige coronamaatregelen kan dit momenteel niet.  

Wij willen jullie dan ook vragen om de kinderen, tot de 

maatregelen veranderen, thuis te controleren op luizen en 

neten. 

 Van de luizencommissie 

Linda Kuipers, Brigitte Geurts en Eva Coenders 

 

Reactie op onze kerstkaartenactie van voor de kerstvakantie. 

Met de jaarwisseling kregen wij een mooie groene tekening en tekst in onze brievenbus. De naam 

van Teije stond er onder. 

Daar hebben Mieke, mijn vrouw, en ik echt van genoten. Daar stonden ook grappige wensen bij en 

wel de allerleukste die ik ooit las: over gek en nog gekker doen.. Ik heb dit jaar op de kerstdagen 

daarom een witte en een zwarte kerstsok aangedaan. 

Bedankt Teije en juf voor deze leuke actie en boodschap. 

Groet Henk en Mieke  

 



Groep 1-2 

Groep 3-4 

Groep 5-6-7-8 

 

We zoeken vanaf schooljaar 2023-2024 
nieuwe bestuursleden en een 

voorzitter voor de oudervereniging. Kom 
jij ons bestuur versterken? Meld je dan 

nu aan middels een bericht aan de 
oudervereniging via SchOuderCom.

Wil je meedenken en organiseren met de 
verkeerscommissie? Meld je dan aan 

middels een bericht aan de 
oudervereniging via SchOuderCom. 

De Algemene Ledenvergadering (ALV) van 
de oudervereniging was op maandag 24 
januari om 20.30 u (online). Tijdens de 

ALV werden oa. het jaarverslag van 2020-
2021 en de begroting voor 2021-2022 

vastgesteld.

De vrijwillige ouderbijdrage is tijdens de 
ALV vastgesteld op €40. Via SchOuderCom 
kun je binnenkort betalen voor schooljaar 

2021-2022.

Vrijdag 11 februari organiseert de 
oudervereniging samen met school 

warmetruiendag! Ook thuis kun je je 
warmer aankleden en de verwarming een 

graadje lager zetten. 

De flyer van werkzaamheden van de OV, 
notulen ALV en OV-overleg staan in de 

map Documenten op SchOuderCom (klik in 
de app rechtsonder op ‘…’).

Update februari 2022 vanuit de oudervereniging 

Schoolreisje – vrijdag 8 april 



 

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 we van plan 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. 

 

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 mailtje sturen 

als je ideeën, vragen of opmerkingen hebt.  

Verder ben je uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering. Hierin bespreken we het afgelopen 

schooljaar, de toekomstplannen en de begroting. Als we dit op school doen, doen we dat natuurlijk 

onder het genot van een hapje en een drankje. 

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

 

 

 

Wat doet de oudervereniging? 

De rol van jou als ouder in de oudervereniging. 

http://www.leergeldnijmegen.nl/

