Nieuwsbrief

21 nov. 2017

Directie
Dick Nijzink, aanwezig op dinsdag en vrijdag. (altijd
te bereiken per mail: info@deakkerwal.nl
Aanspreekpunt bij afwezigheid directeur:
Marieke Schuurman
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Andreas zit nu voor het laatste jaar op de Akkerwal.
Daarom ben ik op zoek naar een opvolger vanaf het
komende jaar. Het is niet veel werk, maar ik denk dat
het belangrijk is dat we ons blijven inzetten voor de verkeersveiligheid ten behoeve van onze kinderen, ook met
het oog op hun middelbare schooltijd. Het zou fijn zijn

Verkeersouder
Sinds enige jaren ben ik verkeersouder voor de Akkerwal. Dit betekent het volgende:
- Letten op de verkeersveiligheid voor de kinderen
rondom de school en op de
wegen die naar en van de school leiden.
- De politie voert regelmatig snelheidscontroles
uit, soms in samenwerking met een verkeersouder (via
lasercontrole).
- Eén keer per jaar/2 jaar wordt er een voorlichting gegeven aan de kinderen hoe om te gaan met grote voertuigen. Dit is natuurlijk actueel in onze omgeving.
- Veilig Verkeer Nederland (VVN) houdt één keer per
jaar een fietscontrole op school.

als diegene in maart 2018 al mee zou kunnen naar de
verkeersoudervergadering, zodat hij/zij goed ingevoerd
is. Als er vragen zijn hoor ik ze graag.
Corien Stigter

Welkom
Deze maand zijn 2 leerlingen 4 jaar geworden. Lisanne
Oosterhuis en Niels ter Keurs. Dit betekent dat je naar
school mag. Welkom bij ons op school en een fijne tijd
gewenst.

- Twee keer per jaar is er een vergadering met verkeersouders van de andere scholen in Enter, de politie en de
gemeenteambtenaar die zich met verkeersveiligheid
bezighoudt. Dan worden de heikele verkeerspunten
besproken en waar mogelijk actie ondernomen.
- per 2 jaar (groep 7 en 8) aan mee.

Rust – Regelmaat – Ruimte – Relatie

Sint op school

Kleuternieuws
De afgelopen week hebben wij gewerkt over de herfst.
A.s. woensdag gaan we
beginnen met thema Sinterklaas. Deze week leren
wij de ‘p’ van paddenstoel en volgende week
leren we natuurlijk de ‘s’
van Sinterklaas.

Op woensdagmorgen 6 december wil Sinterklaas een
bezoekje brengen aan onze school. Nog net voordat hij
naar Spanje terugreist, gaat hij even bij de Akkerwal op
bezoek. Hij komt om 8.45 uur aan. De kinderen staan
hem dan buiten op te wachten. U bent welkom om bij
de aankomst aanwezig te zijn. Hierna gaat hij met de

Schoolfruit
Vorige week zijn we weer met schoolfruit gestart. Dit
doen we elke dinsdag, woensdag en donderdag. Deze
dagen hoeven uw kinderen geen fruit mee te nemen.
Elke maandag en vrijdag wel.

Pieten naar binnen om samen met de kinderen het
feest te vieren.

Drinken na de gym

MR
19 oktober jl. heeft er weer een MR vergadering plaatsgevonden. Er is gesproken over de leerlingenraad en het
daarbij behorende regelement.
De school wordt voorzien van nieuwe kozijnen. Dit is
inmiddels al gebeurd.
PR; er wordt een nieuwe folder gemaakt. Deze willen
we verspreiden in de wijken Windmolenbroek en Nijrees. Ook worden er advertenties geplaatst in de streekbladen. Maar de beste reclame voor onze school blijft
toch mond op mond reclame. Vertel het voort :).

Er zijn steeds meer kinderen die een flesje water meenemen om op te drinken na de gym. We begrijpen dat
sommige kinderen dorst kunnen hebben na de gym.
Maar aangezien ze na de gym direct naar huis gaan kunnen ze daar drinken. Het is niet de bedoeling dat er in
de bus gedronken wordt.
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Bijbelse verhalen

Volgende nieuwsbrief

We gebruiken de methode Levend Water om verhalen
te vertellen en om met kinderen over ons geloof te praten. Hieronder staan de verhalen van deze week en van
de volgende week.

De volgende nieuwsbrief verschijnt dinsdag 5 dec.

Agenda december
6 dec.

Sinterklaas

21 dec.

19.00 u. kerstviering

22 dec.

Kleuters hele dag vrij. Gr. 5-8 om 12.00
vrij. Vakantie! Start 8 jan.

Week 47, 20-24 nov.
Dag 1

De schenker en de bakker Gen. 40

Dag 2

De dromen van de farao

Gen. 41

Dag 3

De eerste reis van de
broers

Gen. 42

Week 48, 27 nov.-1dec.
Dag 1

Jozefs broers weer in
Egypt

Gen. 43

Dag 2

Onderdrukking

Ex. 1

Dag 3

Mozes geboren

Ex.2

CBS De Akkerwal, waar klein groot wordt!
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