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Ter bezinning
Najaarsfeesten in Lisse
Wij zijn om organisatorische redenen niet blij met alle activiteiten rondom de najaarsfeesten,
bijzonder voor wat betreft de kermis. De school is slecht bereikbaar en door alle drukte worden
met name de kinderen erg afgeleid.
Er is ook een ethisch aspect waardoor wij zeer gereserveerd, zo niet afwijzend staan tegenover
al deze drukte. Wij weten en ervaren elk jaar weer dat hier door onze ouders verschillend over
wordt gedacht.
Wij proberen in onze gesprekken met de kinderen hiermee respectvol om te gaan. De Heere
vraagt allereerst gehoorzaamheid en respect voor Zijn geboden. Laten we hierin ook met
respect over elkaar spreken en elkaar in voorkomende gevallen respectvol benaderen vanuit
Prediker 12:
Van alles, wat gehoord is, is het einde van de zaak: Vrees God, en houd Zijn geboden, want dit
betaamt allen mensen. Want God zal ieder werk in het gericht brengen, met al wat verborgen is,
hetzij goed, of hetzij kwaad.

Data
● 27 en 28 september:
Najaarsfeesten
● 10 oktober:
Koffieochtend, 8.30 – 10.30 uur
● 22 oktober t/m 26 oktober:
Herfstvakantie

● 23 oktober:
Verjaardag Juf Sollie
● 31 oktober:
Verkoping Hadassa

Geboren
Wat keken Marthe (4a) en Aron (2a) Neele uit naar de komst van de baby! En nu is hun lieve,
kleine broertje David geboren! Hartelijk gefeliciteerd!

Ambrasoft voor thuis
Ook thuis kan uw kind, zoals u hopelijk weet, oefenen met Rekenen en Taal. Begin volgende
week zijn alle woordpakketten voor groep 4 t/m 8 beschikbaar in Ambrasoft. Handig om mee te
oefenen en daarom van harte aanbevolen! Lukt het inloggen niet of bent u de activeringscode
kwijt? Een mailtje naar meester Ligtenberg en het is zo weer in orde.
bligtenberg@deakkerlisse.nl

CJG-inloopspreekuur
Ouder, kinderen en jongeren kunnen bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) terecht met
alle soorten vragen over opvoeden en opgroeien. In het CJG werken verschillende professionals
samen: jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, jeugd- en gezinswerkers en pedagogen. De
medewerkers in het CJG werken op verschillende manieren samen met de basisschool. Elke
school heeft een vaste contactpersoon. Voor onze school is dit mw. Mara Eisenberger,
bereikbaar via telefoonnummer 06-39436028.
Zij houdt een aantal keer per jaar een inloopspreekuur waar u terecht kunt met uw vragen. De
data vindt u in de schoolgids en op de website. Het eerstvolgende inloopspreekuur wordt
gehouden op 18 december 2018, van 08.30 tot 09.15 uur.

‘Doorgeefluik’
Regelmatig krijgen we de vraag of er flyers, uitnodigingen e.d. van derden kunnen worden
meegegeven aan de leerlingen. Omdat dit ten koste gaat van de attentiewaarde van onze eigen
post, hebben we besloten dit niet meer te doen.
Flyers e.d. voor diverse activiteiten kunnen in overleg met meester Romijn eventueel wel
worden opgehangen op de mededelingenborden in de school.

Jubileum
Vrijdag 7 september hadden we de jaarlijkse avond met alle medewerkers van De Akker. We
stonden onder andere stil bij het 25-jarig jubileum van juf van Haaften. Ze is in 1993 op
De Akker begonnen in groep 5, maar al gauw naar de kleutergroepen gegaan en daar ook altijd
gebleven. Dat dit een goede keus was, is in de praktijk gebleken. Bij kleuters ligt haar hart. Het
jonge kind staat bij de juf voorop! En dat nu 25 jaar. Kinderen gaan graag naar school; ouders
vertrouwen hun jonge kind graag aan haar toe. De kinderen worden terdege voorbereid op
groep 3. De juf is zuinig op de kleuterverworvenheid om de aandacht voor het spel levendig te
houden: leren door spelen! We hebben de juf met een cadeau en bloem in het zonnetje gezet.
Op 19 oktober zullen we er in schoolverband met de kinderen opnieuw aandacht aan besteden.

Koffieochtend
Woensdag 10 oktober, 08.30 uur organiseren we de eerste koffieochtend van dit schooljaar.
U bent van harte welkom! Ontmoeting en gesprek staan centraal; voor ouders onderling, maar
ook voor ouders en school.
● Welke vragen hebben we?
● Wat willen we delen?
● Waar zijn we blij mee?
● Waar zijn we bezorgd over?

Deze keer staat “de media” op de agenda. We willen o.a. het boekje “Wel slim, niet wijs”
bespreken.
Om 08.30 uur staat de koffie klaar. We proberen om 10.30 uur af te ronden.
Opgeven kan vanaf nu tot en met uiterlijk 5 oktober d.m.v. een mailtje naar
gromijn@deakkerlisse.nl.
Allen, vaders en/of moeders, hártelijk welkom!

Najaarsfeesten
De komende weken worden de najaarsfeesten in Lisse gehouden. Daar worden we als school in
het dorpscentrum op een indringende en onrustige manier mee geconfronteerd.
De school is slecht bereikbaar. Het is heel onrustig, veel verkeer, opbouwen van markt- en
kermiskramen. Dit alles heeft impact op de kinderen en komt het werk niet ten goede. We doen
een beroep op alle ouders om bij het halen en brengen extra alert te zijn in verband met de
veiligheid.
We maken u erop attent dat het parkeerterrein naast de school, het zgn. Heemskerkterrein,
vanaf dinsdag 18 september is afgesloten. We handhaven de gebruikelijke ingangen. Concreet
verandert er aan het halen en brengen van de kinderen daarmee niets. Maar u moet er wel goed
op letten dat het lastig zal zijn om een parkeerplekje te vinden. We willen u heel dringend
vragen hierbij geen overlast te bezorgen en de veiligheid er niet onder te laten lijden.
Maandag 24 september mogen alle kinderen overblijven zonder overblijfstrip in verband met de
drukte van de jaarmarkt. Om te voorkomen dat de kinderen uit de groepen 1, 2 en 3 in de
grote stroom van mensen ‘zoek raken’, vragen we u hen deze week op te halen in de klas.
Donderdag 27 en vrijdag 28 september is de school gesloten.

Personeel
De zus van juf Groen is geopereerd en mag weer thuis zijn. Ze wacht nog op uitslagen en
ondergaat chemokuren. We bidden om kracht voor juf Groen en haar zus.

ROV congres
De Reformatorische Ouder Vereniging organiseert voor de 4e keer een congres voor ouders en
opvoeders. Het thema van dit congres is “Ouders verbinden!?”
Dit congres zal in het gebouw van Driestar Educatief in Gouda gehouden worden. Het belooft
een interessante en boeiende dag te worden. Staatssecretaris Paul Blokhuis van de CU heeft
toegezegd tijdens de morgenbijeenkomst ons congres te bezoeken en een bijdrage te leveren.
Verder hoopt professor M. de Winter een lezing te houden over het belang van een hoopvolle
opvoeding waarbij regels onmiskenbaar aan de orde zijn. Het is mooi om te zien hoe zijn (min of
meer seculiere) visie op pedagogiek heel mooi aansluit bij onze Bijbelse visie op pedagogiek!
Tijdens de workshoprondes in de middag is er een keuze uit 8 verschillende boeiende sprekers
en onderwerpen.
Het congres is dit keer GRATIS voor leden van de ROV. Wanneer men geen lid is, kan men dat
eerst worden en dan gratis naar het congres komen! Er is ook kinderoppas voor de jongere
kinderen aanwezig.
Aanmelden kan via www.rovereniging.nl

Stagiaire
U hebt haar vast al gezien of van haar aanwezigheid gehoord. Jacquelien van Winkel loopt vanaf
4 september stage bij ons op school voor een periode van 20 weken. Zij is derdejaars student
aan de opleiding voor Onderwijsassistent van het Hoornbeeckcollege in Gouda. Jacquelien zal
meelopen met de oa-ers en ook aanwezig zijn in de diverse groepen. We wensen haar een fijne
en leerzame tijd bij ons op school.

Verkiezingen MR en Ouderraad
We herinneren u aan de brieven die u ontving in verband met de verkiezing van nieuwe MR- en
ouderraadsleden. Wilt u deze voor 21 september in (laten) leveren bij de leerkracht van uw
kind? Alvast hartelijk dank!

Verkoping Hadassa
Woensdagmiddag 31 oktober houdt vrouwenvereniging Hadassa haar jaarlijkse verkoping in het
Verenigingsgebouw van de Salemkerk. De opbrengst van deze verkoping is bestemd voor de
school. Het enthousiasme waarmee de dames van deze vereniging zich inzetten voor de
verkoping laat zien dat zij onze school een warm hart toedragen!
31 oktober – alleen al om de inzet van de dames van Hadassa een datum om te noteren!

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

