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Ter bezinning
Donderdag 29 maart organiseren we een studiedag voor het team.
Op De Akker zie je ze groeien! Niet alleen kinderen, maar ook leerkrachten, zowel individueel als
in teamverband.
Onder leiding van dhr. Alex de Bruijn zullen we deze dag nadenken over onze groei als team.
Hoe kunnen we onze professionaliteit optimaliseren? Thema’s als communicatie, reflectie en
feedback geven/ontvangen staan deze dag op de agenda.
We geven u een concreet inkijkje in de opening van deze dag. We hopen na te denken over de
eerste verzen van Romeinen 12:
Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende,
heilige en Gode welbehaaglijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst.
En wordt dezer wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws
gemoeds, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagende en volmaakte wil van
God is.
Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik een iegelijk die onder u is, dat hij niet wijs zij
boven hetgeen men behoort wijs te zijn, maar dat hij wijs zij tot matigheid, gelijk als God een
iegelijk de mate des geloofs gedeeld heeft.
Want gelijk wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden alle niet dezelfde werking
hebben,
Alzo zijn wij velen één lichaam in Christus, maar elkeen zijn wij elkanders leden.
Hebbende nu verscheidene gaven, naar de genade die ons gegeven is,
Zo laat ons die gaven besteden, hetzij profetie, naar de mate des geloofs; hetzij bediening, in
het bedienen; hetzij die leert, in het leren;
Hetzij die vermaant, in het vermanen; die uitdeelt, in eenvoudigheid; die een voorstander is, in
naarstigheid; die barmhartigheid doet, in blijmoedigheid.
Wat een zegen als dít de leidraad mag zijn voor ons samenwerken. Niet alleen als jufs en
meesters onderling, maar laten we hier ook lessen uittrekken voor het goed houden van de
onderlinge relaties tussen school en ouders.

Data
● 29 maart:
Studiedag team: de leerlingen zijn vrij.
● 30 maart t/m 2 april:
Goede Vrijdag / Pasen
● 31 maart:
Verjaardag Juf Grisnich-Noom
● 1 april:
Verjaardag meester van Wijngaarden
● 3 april:
Verjaardag Juf van der Kolk
● 5 en 9 april:
Verkeersexamen groep 7
● 9 april:
Inschrijven Avond-4-daagse
● 12 april:
Koffieochtend, 08.30 uur
● 13 april:
Verjaardag Juf Daudeij

● 17, 18 en 19 april:
Centrale Eindtoets groep 8
● 20 april:
Koningsspelen
● 20 april:
Verjaardag Juf Kieboom
● 24 april:
Verjaardag Meester Brak
● 27 april t/m 4 mei:
Meivakantie
● 29 april:
Verjaardag Juf de Jong (1b/2b)
● 22 mei:
Extra vrije dag
● 23 mei:
Ledenvergadering schoolvereniging
Een datum om te noteren!

Geboren
We kregen een blij bericht van Sjors Scheurwater, want hij heeft een zusje gekregen! Ze
noemen haar Jolijn. Hartelijk gefeliciteerd!
Afscheid
We namen deze maand afscheid van twee leerlingen.
● Ardjan Nieuwenhuis verhuisde naar Waddinxveen. Hij gaat nu naar de “Eben-Haëzerschool” in
Boskoop.
● Liza Verschoor verhuisde naar Rijssen. Daarom gaat zij nu naar haar nieuwe school “De
Ronde Maat” in Rijssen.
Ardjan en Liza, we hopen dat jullie snel gewend zullen zijn op jullie nieuwe scholen en wensen
jullie daar een fijne en goede tijd toe!
Verkeersexamen
Het theoriegedeelte van het verkeersexamen in groep 7 wordt afgenomen op
donderdag 5 april. De kinderen zijn hard aan het leren en oefenen. Daarna, op
maandag 9 april, wordt in Lisses verband het praktijkgedeelte van het examen op de fiets
afgelegd. De ouders hebben hiervoor een apart schrijven gehad. Het is aan te bevelen de route
vast een keer te verkennen.
Afvalscheiding
Sinds vorig jaar wordt in de gemeente Lisse het afval gescheiden ingezameld.
De gemeente heeft ons afvalbakken voor in de lokalen én rolcontainers cadeau (!) gedaan,
zodat we ook op school afval kunnen gaan scheiden, net als bij u thuis.
De Meerlanden verzorgt op vrijdagochtend 6 april hiervoor in álle groepen een educatief
programma, zodat alle kinderen in één keer worden geïnformeerd. In de groepen 4-8 gaat dit
gepaard met een wandeling door de wijk, om afval op te halen én te scheiden. Voor deze
wandeling is wat ouderhulp nodig, waarvoor de leerkracht u zal benaderen.

Avond-4-daagse
De jaarlijkse avond-4-daagse wordt weer gewandeld!
We vinden het leuk om dit weer vanuit school te organiseren, omdat
 het op deze manier mogelijk is om gezamenlijk te wandelen.
 we zo weten hoeveel kinderen er mee wandelen en daarom voor iets lekkers langs de
route kunnen zorgen.
Wanneer?

28 mei t/m 1 juni
Hoe laat?

om 18.15 uur
Waar?

vanuit Speeltuin Marijke aan de Crocussenstraat
Hoeveel avonden?

1 avond voor een diploma

4 avonden voor een medaille

óf

Welke avonden?

de eerste 4 wandelavonden (maandag t/m donderdag)
(de 5e avond (vrijdag) wandelen we niet i.v.m. live-muziek in de speeltuin)

Inschrijven?

maandag 9 april
 om 8.30 uur in de gemeenschapsruimte bij mw. de Wilde en
mw. … van de ouderraad
óf
 later op de morgen als de ouderraad de klassen rondgaat
De kosten?
 Met medaille
 Zonder medaille
 1-dags-inschrijving

€ 4,50
€ 2,50
€ 1,50

Het is de bedoeling dat ouders die alleen meewandelen (dus niet voor een medaille) zich óók
inschrijven om de organisatiekosten te dekken.

En verder?

rekenen we meteen af bij inschrijving (graag gepast betalen!).

willen we graag weten hoe vaak u of uw kind al heeft meegewandeld.

Koffieochtend
De geplande koffieochtend van 24 januari is niet doorgegaan. Er waren slechts 4 aanmeldingen.
Jammer, want een vorige koffieochtend was nadrukkelijk om het onderwerp ‘Identiteit’
gevraagd. We zetten het daarom gewoon nóg een keer op de agenda. We hanteren 2 grenzen:
voor het voeren van een goed gesprek vinden we minimaal tien en maximaal 20 deelnemers
wenselijk.
De volgende koffieochtend zal worden gehouden op donderdag 12 april. We hopen dat er dan
meer ouders kunnen.
Opnieuw zal het thema ‘Identiteit’ op de agenda staan.
 Wat is eigenlijk identiteit?
 Hoe is de identiteit van de school merkbaar ná de bijbelles?
 Hoe dragen we onze identiteit uit in de omgeving?
We hopen u te informeren over hoe identiteit een gespreksonderwerp is in de school. We
hebben tips voor u als ouders. We zijn benieuwd naar wat u ervan vindt en welke tips ú voor
óns heeft. We gaan met elkaar in gesprek. Ook enkele
leerkrachten zullen deelnemen.
Om half negen staat de koffie klaar. We proberen om half elf
af te ronden.
Om te noteren: donderdag 12 april, koffieochtend, 08.30!
Opgeven kan vanaf nu tot en met uiterlijk 9 april
d.m.v. een mailtje naar gromijn@deakkerlisse.nl.
Allen, vaders en/of moeders, hártelijk welkom!
Symposium mediaopvoeding: door de ogen van je kind
Regelmatig spreken we ouders van onze leerlingen over hun worstelingen met mediaopvoeding.
Wat is wijs en wat niet? Op vrijdagavond 13 april organiseren Stichting Mediawijzer en
Driestar educatief een symposium over mediaopvoeding: ‘Door de ogen van je kind!’. Speciaal
voor opvoeders. Van harte aanbevolen!
Door bijdragen van Sjaak Jacobse (Driestar onderwijsadvies, JBGG en Stichting Mediawijzer) en
Steven Middelkoop (Yona Foundation), diverse workshops en gedachte-uitwisseling, beleef je
nieuwe media door de ogen van je kind. Je wordt geïnspireerd en toegerust om met
mediaopvoeding aan de slag te gaan in jullie gezin.
Meer informatie en aanmelden: www.driestar-educatief.nl/mediaopvoeding
Centrale Eindtoets
Op 17, 18 en 19 april wordt de Centrale Eindtoets in groep 8 afgenomen.
Koningsspelen
Op vrijdag 20 april vieren we als school de Koningsspelen.
We beginnen deze dag met een feestelijke opening bij de vlag. Verder vinden de gebruikelijke
activiteiten plaats, zoals koningsontbijt, spelletjes, koningslunch en sportprogramma.
We zullen u hierover nog verder informeren.

Extra vrije dag!
In het schoolrooster stonden de bezinningsmiddagen, waarop de leerlingen vrij waren, ten
onrechte als een hele dag gepland. Dat levert ons een éxtra vrije dag op!
We hebben deze dag gepland op de dinsdag na Pinksteren: 22 mei. Die dag is de school dus
gesloten.
Ledenvergadering
Bij de data hebt u vast al gelezen dat onze schoolvereniging op woensdag 23 mei haar
jaarlijkse ledenvergadering organiseert. We maken er hier nog eens apart melding van om u te
vragen deze datum vrij te houden in uw agenda. Allerlei zakelijke aangelegenheden, de school
betreffend, passeren deze avond de revue. Deze keer zo kort mogelijk, omdat we de invulling
van de agenda wat betekenisvoller willen maken, juist ook voor onze ouders. We hebben
dhr. Pieter Moens van de VGS uitgenodigd om deze avond een praktisch onderwerp te houden
over de waarde, het hoe, wat en waarom van het christelijk/reformatorisch onderwijs. Zeker in
2018 een uiterst belangrijke vraag. Samen met ú hopen we na te denken over mogelijke
antwoorden.
Daarom: noteer de datum en kom ook! Hartelijk welkom!
School-op-Seef
We willen alle ouders die meehielpen, hartelijk bedanken!
We beseffen dat we soms best veel van u vragen. We proberen daarin uiterst voorzichtig en
zorgvuldig keuzes te maken; wetend dat het voor deze te ver gaat, terwijl het voor gene lang
niet ver genoeg gaat. Des te mooier is het te ervaren dat er steeds weer ouders zijn, die ons
willen helpen. Veel waardering en dank daarvoor!
Uitslag mini-enquête
Rond de voorjaarsvakantie organiseerden we een kleine enquête onder teamleden en ouders
over de pilot voor oudercontacten in de groepen 3-8 (luistergesprekken en contactavonden).
We volstaan hier met de feitelijke uitslag. E.e.a. wordt nog in de teamvergadering besproken.
Daar zal ook besloten worden hoe we na deze pilot in volgende jaren verder willen gaan. In de
schoolkrant van mei hopen we u hierover uitgebreid te informeren. Nu dus de feitelijke uitslag:
Aan de ouders (95 van de 130 hebben gereageerd) stelden we 2 vragen:
1. Ik kies voor het structureel INVOEREN VAN HET EXPERIMENT d.w.z.
luistergesprek in september, inloop in november, contactavond in februari.
Ik kies voor HANDHAVEN VAN DE VORIGE SITUATIE, d.w.z. geen luistergesprek,
geen inloop, contactavond in december, contactavond in maart.

65%

35%

2. De contactavonden voor de groepen 1 en 2 zijn op een ander moment gepland dan de
contactavonden voor de groepen 3-8. In verband met de wijze van werken in de
kleutergroepen is het kwalitatief beter deze in december en juni te plannen. We kunnen u op
díe momenten betere info geven. De consequentie is dat u extra moet komen als u in beide
“afdelingen” kinderen hebt. Onze vraag is: Hoe vindt u dat?
Ik kies desondanks voor GELIJK GEPLANDE contactavonden

27%

Ik kies voor ANDERS GEPLANDE contactavonden, wat kwalitatief beter is

72%

Aan de teamleden (15 van de 18 hebben gereageerd) legden we de volgende opties
voor:
1. Ik kies voor het structureel INVOEREN VAN HET EXPERIMENT d.w.z.
luistergesprek in september- inloop in november ? contactavond in februari.

60%

2. Ik kies voor het structureel INVOEREN VAN EEN VARIANT OP HET EXPERIMENT
waarmee we de relatief lange periode van luistergesprekken tot de contactavond
in februari anders invullen, nml. GEEN inloopmiddag, maar eind november een
avond met 10-minutengesprekken, waar ouders die dit wensen, zich voor kunnen
opgeven. Daar hoort dan geen rapport bij.

33%

3. Ik kies voor HANDHAVEN VAN DE VORIGE SITUATIE, d.w.z. geen luistergesprek,
geen inloop, contactavond in december met 1e rapport, contactavond in maart
met 2e rapport.

7%

Uitslag Oudertevredenheidspeiling
U herinnert zich vast de mails in verband met de oudertevredenheidspeiling. U kreeg een mail
met 36 stellingen over de school en een of meerdere mails met een aantal stellingen over de
groep. Deze stellingen zijn beoordeeld op een schaal van 1 tot en met 4, waarbij 4 de hoogste
score is en 1 de laagste score.
De totale gemiddelde score bedraagt 3,5. Op de schaal van 1-4 is dit een 8,5. Daar zijn we blij
mee!
75 van de 156 ouders(gezinnen) hebben meegedaan aan deze peiling. Dat is 48 %. Gemeten
aan methodologische inzichten is dat een mooi percentage, maar gelet op het feit dat 52 % (!)
van onze ouders dus niet heeft gereageerd, vinden wíj het een beetje mager.
In de schoolkrant van mei hopen we een uitgebreider analyse op te nemen. We hopen de uitslag
dan ook besproken te hebben in de teamvergadering. Bij deze peiling was het immers begonnen
om uw tips en verbetersuggesties waar we dankbaar gebruik van kunnen maken.
Verkiezingen ouderraad
In februari zijn er verkiezingen geweest ivm een vacature in de ouderraad. Uit het tweetal van
mw. den Breejen-van Winkel en mw. van Delden-van Duijvenvoorde is laatstgenoemde met
meerderheid van stemmen gekozen. Zij heeft haar verkiezing aanvaard.

Gevaarlijke situatie bij Persoon
Naar aanleiding van de vergadering van de ouderraad hebben we een brief gestuurd naar de
gemeente, waarin we dringend gevraagd hebben om een oplossing van de uiterst gevaarlijke
oversteeksituatie bij de Ruishornlaan <> Hobahostraat. Voor de flinke hoeveelheid kinderen
vanuit de Poelpolder is dit een aangelegen punt. We hopen op een adequate oplossing, maar zie
deze mededeling in de nieuwsbrief ook als een zekere waarschuwing voor als uw kind
zelfstandig fietst en u nog niet van deze zorg gehoord had.

BHV-evaluatie
Op 15 maart heeft ons BHV-team een overleg gehad, waarin allerlei aspecten met betrekking tot
de (brand)veiligheid en EHBO de revue zijn gepasseerd. Er bleef één vraag over om aan u als
ouders te stellen. Wilt u erop toezien, dat u geen fietsen zet in de doorgang van de
fietsenstalling naar het kleuterplein tussen de Klaproos en lokaal 10 van meester van Zuijlen.
Dit belemmert de doorgang en dus de veiligheid bij een eventuele ontruiming.
Digiborden te koop
Onlangs zijn in de lokalen aan de voorkant van de school nieuwe digiborden aangebracht. Van
de oude digiborden hebben we er nog twee over. Mogelijk heeft u interesse in een combinatie,
bestaande uit een beamer en bord?
Voor € 200,- wordt u dan de nieuwe eigenaar en kunt u contact opnemen met meester
Ligtenberg. (bligtenberg@deakkerlisse.nl) Voor € 50, - is er ook nog 1 x een rijdend onderstel,
voorzien van 2 whiteborden.

Groep 3a Pannenkoekendag
Donderdag 15 maart ging groep 3a naar Woonzorgcentrum Rustoord. Ze dronken daar gezellig
koffie en limonade met de bewoners, deden een spelletje, kleurden een kleurplaat en…
aten heerlijk pannenkoeken met elkaar! Dat was gezellig smullen!

’t Was gezellig!

Voor alle data in deze nieuwsbrief geldt: Deo Volente
GR/EvL

