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AGENDA 
oktober 2021 

 

25-10 Herfstvakantie t/m 29-10 

 

november 2021 
 

03-11 Studiedag leerlingen vrij 

05-11 Start Week van de mediawijsheid  

12-11 Feestelijke aftrap Groene Schoolplein 

16-11 MR-vergadering 

22-10 Akkerfeitje 3  

 

december 2021 
 

03-12 Sint op school 

23-12 ALV Oudervereniging 

Akkerfeitje 
 

Het schoolplein gaat op de schop!! 

Zoals jullie in de mail van 5 oktober jl. hebben 

kunnen lezen zal donderdag 11 november 

worden gestart met fase 1 van de aanleg van de 

groene speelplaats. Op deze dag wordt alles 

ingemeten en zullen voorbereidende 

werkzaamheden plaatsvinden. 

Op vrijdag 12 november zullen we rond 8:30 

uur op een feestelijke manier de aftrap geven 

voor de aanleg van onze groene speelplaats. 

Hoe en wat, daarover krijgen jullie nog bericht, 

maar zet deze datum aub vast in de agenda, 

want het is fijn als u er als ouder ook bij 

aanwezig kunt zijn. 

Wij kijken ernaar uit!! We hebben al veel 

aanmeldingen gehad van ouders die mee willen 

helpen. Geweldig! Binnenkort krijgen deze 

ouders bericht van ons. Mocht u zich niet 

aangemeld hebben en wél mee willen werken, 

aanmelden kan nog steeds.   Graag een mail 

naar roberteffting@bsdeakker.nl 

De werkgroep Een groene speelplaats voor de 

Akker 

 



 

Pokémon kaarten 

In alle jaargroepen zijn kinderen op dit moment druk in de weer met het sparen en ruilen van 

Pokémon kaarten. Hartstikke leuk en leerzaam, leerlingen leren hier onder andere mee 

onderhandelen, sparen, kiezen, verliezen, zuinig omgaan met hun spullen en ook om te 

accepteren wanneer het tijd is voor eigen spel of het leren in groepsverband. Met name in de 

onderbouw is er nog wel eens onrust over de Pokémon kaarten. Er zijn ruzietjes over en er worden 

kaarten gestolen of ze raken kwijt. Zo hebben we ervaren dat er veel lestijd verloren kan gaan aan 

het oplossen van deze onderlinge problemen. Naar aanleiding hiervan hebben we overwogen om 

de kaarten thuis te laten. Na overleg met leerkrachten uit verschillende bouwen zijn we het er met 

elkaar over eens dat we geen beleid willen maken op de uitzonderingen waarbij het niet goed 

gaat, er wordt door de meeste kinderen nu eenmaal heel leuk mee gespeeld en het biedt daarbij 

mooie kansen om met elkaar te communiceren, ook als het niet goed gaat. 

 

 

 

Vandalisme en gestolen fietsen 

De laatste weken hebben er een aantal vervelende dingen op het plein en op school 

plaatsgevonden. Tijdens de informatieavond zijn er insluipers in de school geweest. Vorige week 

en de week ervoor zijn er twee fietsen van het plein gestolen. Deze fietsen stonden vooraan bij 

het hek en stonden niet op slot. Ook is de regenboogvlag die vorige week n.a.v. de LHBTI- week 

hing in brand gestoken. Afgelopen vrijdagavond is de brievenbus opgeblazen. We doen aangifte en 

melding van dergelijke voorvallen, vorige week is de politie ook weer op school geweest. Meer dan 

het hek sluiten en natuurlijk alle fietsen op slot zetten kunnen wij en u niet doen om in ieder geval 

vandalisten niet de gelegenheid te bieden. Ook zijn we blij dat in de eerste fase van de groene 

speelplaats de fietsen een andere plek krijgen. Vanaf komend weekend zal er regelmatig 

gesurveilleerd gaan worden. Verder onderzoeken we de mogelijkheden voor verlichting en 

camerabewaking op het plein. Ouders die in de buurt van het schoolplein wonen vragen we 

nadrukkelijk het ons te melden wanneer u in de afgelopen weken iets gezien hebt. 

 

Vervanging leerkrachten 

Afgelopen tijd hebben we met zijn allen gemerkt hoe lastig het is om vervanging te regelen als er 

een leerkracht ziek is. Doordat er maar weinig invallers beschikbaar zijn, is het al een paar keer 

voorgekomen dat we een groep moesten verdelen of dat we een groep naar huis moesten sturen. 

Uiteraard doen we onze uiterste best om vervanging te regelen, helaas lukt dit niet altijd. Het kan 

daarom voorkomen dat uw kind thuis moet blijven. Indien dit het geval is, is er echt sprake van 

overmacht en kunnen we niet anders. De interne mogelijkheden zijn dan ook allemaal 

geïnventariseerd.  Wij zullen dit altijd via Schoudercom communiceren tussen 07.30 – 07.45 uur. 

Het is daarom belangrijk om Schoudercom in de ochtend in de gaten te houden zodat u direct op 

de hoogte bent. We beseffen dat we hierin een groot beroep doen op u als ouders. Indien u geen 

enkele mogelijkheid hebt om uw kind thuis op te vangen, dan mag uw kind naar school komen en 

de dag in een andere groep doorbrengen. Hierbij is het fijn als u dit telefonisch doorgeeft zodat we 

tijdig een goed beeld hebben van de kinderen die toch naar school komen zodat we hen 

vervolgens in een passende groep kunnen opvangen. Met u, hopen we dat deze situatie met 

betrekking tot continuïteit en kwaliteit van ons onderwijs snel door onze overheid wordt 

opgepakt.  

 



  

Vertrouwenspersonen 

Donderdag 21 oktober hebben wij, juf Mieke en meester Xander, de groepen 3 t/m 8 

geïnformeerd over onze werkzaamheden als vertrouwenspersoon op school.  

In een korte presentatie hebben we ons voorgesteld; aangegeven met wat voor problematieken 

de leerlingen bij ons kunnen komen en wat eventuele vervolgstappen kunnen zijn. Naast voor de 

kinderen een veilig aanspreekpunt te zijn, zijn we er ook voor u. Voor meer informatie verwijzen 

we graag naar de volgende link op de website van De Akker: 

https://www.bsdeakker.nl/ouders/vertrouwenspersonen/ 

Wilt u een gesprek of heeft u vragen dan kunt u ons altijd mailen of persoonlijk benaderen. 

Met vriendelijke groet, 

Juf Mieke en meester Xander 

 

 

 

MR verslag van de laatste vergadering 

We hebben een aantal nieuwe MR leden die we konden verwelkomen in de MR vergadering. 

Nicole zat er deze keer ook bij, maar als directielid gaat Sandra de tijdelijke rol van Heleen 

overnemen.   

Op de agenda stond de stand van zaken rondom het groene schoolplein. Als MR zijn we erg blij dat 

er nu eindelijk begonnen wordt met het groene schoolplein. Kinderen verheugen zich er al een 

lange tijd op. We hebben gekeken naar het schoolondersteuningsprofiel. Hier gaan we de 

volgende vergadering mee verder en we moeten ervoor zorgen dat dit einde schooljaar klaar is.   

We hebben gekeken naar de NPO-gelden. Deze zijn de vorige vergadering voorlopig goedgekeurd, 

maar toen was nog niet alles inhoudelijk bekend. Het had er ook mee te maken of er 

personeelsleden aangenomen konden worden voor extra ondersteuning. Hier wordt nog naar 

gekeken.   

De directie is bezig met het jaarplan voor aankomend schooljaar en hier gaan we de volgende 

vergadering naar kijken. Normaal is het voor de zomer al afgerond, maar dit is nu later vanwege 

het ziekteverlof van Heleen.   

We hebben het ook gehad over het aanbod voor snelle leerlingen. Hier wordt vanuit 

directieniveau naar gekeken. Wat is er afgesproken en wat staat erover in het beleidsplan. Daar 

gaan we het de volgende vergadering inhoudelijk over hebben.   

Wilt u over deze vergadering meer weten, de volledige notulen zijn weer te vinden op de site.   

De volgende vergadering is op dinsdag 16 november.  

 

Opvolging Jop Pepping 

Zoals u afgelopen week heeft kunnen lezen heeft Jop een mooie betrekking bij NEC aangeboden 

gekregen. Kristie van Vuuren zal zijn opvolgster worden. Kristie is vanaf dit schooljaar onze 

vakleerkracht bewegingsonderwijs in de onderbouw, vanaf 1 december gaat zij op maandag, 

dinsdag en woensdag de lessen verzorgen voor alle groepen. 

Tot 1 december neemt Kristie de lessen op maandag over, Jop blijft de lessen op vrijdag nog 

verzorgen. Vooralsnog verandert er dus nog niets m.b.t. het gymrooster.  

Met Jop en Thomas (stagiaire) onderzoeken we momenteel of dit wellicht extra mogelijkheden 

biedt omdat de gymzaal op vrijdag nu vrij komt. 

 

https://www.bsdeakker.nl/ouders/vertrouwenspersonen/


 

  
Kinderboekenweek 2021: Worden wat je wil! 

Het thema van de Kinderboekenweek heeft voor een paar mooie weken gezorgd. 

Er is voorgelezen aan alle kinderen in de aula door Karin en Sandra en in de bovenbouw is de 

voorronde van de nationale voorleeswedstrijd gehouden. Roos uit groep 8B gaat onze school 

vertegenwoordigen op de regionale finale in de centrale bibliotheek in Nijmegen. Daarnaast 

hebben er vele ouders in de groepen over hun beroep verteld, hartelijk dank allemaal voor jullie 

mooie verhalen!  

Ook zijn er weer prachtige verhalen geschreven en mooie kaften ontworpen waarvoor Gouden 

Griffels en Penselen zijn uitgereikt! 

De winnaars van de Gouden Griffel zijn: 

Floor groep 3 

Isabelle groep 4 

Teun groep 5 

Roos groep 6 

Maartje groep 7 

Lotte groep 8 

De winnaars van de Gouden Penseel zijn: 

Rijk groep 1-2 

Anastasia groep 4 

Sophie groep 5 

Loek groep 6 

Jaare groep 7 

Ella groep 8 

Van harte gefeliciteerd allemaal! 

Groep 8 op kamp! 

Begin oktober zijn beide groepen 8 op kamp geweest, wat een feest en wat een succes! 

De kinderen hebben volop kunnen genieten op vakantieboerderij De Leijgraaf in Vorstenbosch. 

Op het programma stonden onder andere klimmen, een spooktocht en vlotten bouwen. 

Met veel dank aan leerkrachten, ouders en een van onze stagiaires! 

Een kleine sfeerimpressie: 

 



 

  



  



 


