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Z☀merakkerfeitjes
Nieuwsbrief van Christelijke basisschool De Akker

Terugblik
Dit is de laatste nieuwsbrief van een veelbewogen schooljaar…

Data
Datum

Gebeurtenis

7-8-9 juli

Kamp groep 8

9 juli

• Schoolreis groep 3 t/m 7
• Groep 1 en 2 vrij

15 juli

Verjaardag meester Ligtenberg

15 juli

Afscheid groep 8

19 juli t/m 27 augustus

Zomervakantie
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Zorg
• In de afgelopen week werden we opgeschrikt door het nieuws dat Rens Weststrate (groep 1b) moest
worden opgenomen in het LUMC. Hij is ernstig ziek en er wordt nog gezocht naar de oorzaak.
• We hoorden van onderzoeken bij juf den Butter. Er is chronische borstkanker vastgesteld. De
behandelingen zijn gestart en mogen nog relatief mild zijn.
Wat een grote zorgen in beide gezinnen Niet alles weten we. Dat hoeft ook niet. Er is er Eén Die wel alles ziet
en weet. Bij Hem mogen we ALTIJD ALLES neerleggen. Hij is nabij, de ziel die tot Hem vlucht!

Corona
Op 18 juni heeft premier Rutte een aantal verruimingsmaatregelen afgekondigd per 26 juni. Het protocol
basisonderwijs is, rekening houdend met deze verruimingen, aangepast. Om praktische reden hebben wij
ervoor gekozen nauwelijks aanpassingen te doen tót de zomervakantie.
Hoe gaat het ná de vakantie? Ook dat hebben we besproken. Maar… op dit moment zijn we er nog ruim
7 weken vandaan. Hoe zal het dan zijn?
Voorzichtigheid blijft geboden! Wat worden de gevolgen van het onvermijdelijke reizen in de zomervakantie?
Hoe gaat het ziekteverloop zich ontwikkelen? We moeten beslissingen nemen voor de periode na 30 augustus
op grond van de informatie die er nú is, maar best kan veranderen vóór het zover is. Daarom hebben we onze
keuzes zodanig gemaakt dat, zowel terug- als doorschakelen betrekkelijk eenvoudig te realiseren zijn, als de
regelgeving daar aanleiding voor geeft. We bewegen voorzichtig mee, maar houden zo de mogelijkheid tot
noodzakelijk terugschakelen gemakkelijk realiseerbaar. Dit voorkomt ook intensieve vormen van overleg en
aanpassing tijdens de vakantie.
We geven u nu een samenvatting van de afspraken, waarbij we toezeggen dat we u op zaterdag 28 augustus
hierover (al dan niet gewijzigd n.a.v. de ontwikkelingen) uitgebreider en gedetailleerder zullen informeren.
• We handhaven de gescheiden in/uitgangen.
• We handhaven de haal- en brengmanieren.
o We informeren u nog over een verantwoord alternatief voor de ‘traditionele ouderinloop’ op de eerste
schooldag.
• We handhaven het continurooster.
o Alle kinderen eten zonder strip op school;
o De lunchpauze duurt 3 kwartier;
o De kinderen eten o.l.v. de eigen leerkracht;
o De TSO-ouders helpen ons de eerste 2 à 3 weken bij de pleinwacht volgens rooster.
!! Echter, om sámen de lasten te dragen, doen we hierbij niet alleen een beroep op onze TSO-ouders,
maar vragen we álle ouders hieraan mee te werken. U ontvangt hiervoor na de zomervakantie een
oproep.
• We handhaven de schooltijden.
o Ochtendschooltijd: 08.30 – 12.15 uur;
o Speelkwartier: 10.30 – 10.45 uur;
o Lunchpauze: 12.15 – 13.00 uur;
o Middagschooltijd: 13.00 – 14.30 uur;
o Op woensdag eindigt de school om 12.30 uur.
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Groepsformatie
In de nieuwsbrief meldden we u de formatie voor volgend jaar. We schreven u toen ook over de onzekere
omstandigheden in groep 5b i.v.m. de reïntegratie van juf Ouwehand. Intussen moeten we u melden dat de juf
haar ontslag heeft ingediend. Een besluit wat we zowel betreuren als respecteren. De juf heeft een nieuwe
betrekking gevonden aan basisschool het Mosterdzaadje in Gortel. Reden waarom we wat verschuivingen
hebben aangebracht in de formatie. We beseffen dat het jammer is om aanpassingen te moeten doen aan de
gemaakte indeling. We zijn ook dankbaar dat we met deze interne verschuivingen de ontstane vacature zo snel
weer kunnen vervullen. Hiermee kunnen we de kinderen en ook u een stukje duidelijkheid geven. Onderstaand
het gewijzigde totaaloverzicht:
Groep

Leerkracht

1c *

Juf ??

1a **

Juf de Jong / Juf den Butter

1b/2b

Juf Hulsebosch/Juf Daudeij; H:dimo-wo-domo-vr D: ma-dimi-domi

2a

Juf van Haaften / Juf Sollie

3a

Juf van Duijn / Juf Weststrate

3b/4b

Juf vd Blonk / Juf Reijerkerk

4a

Juf Groen / Juf ’t Lam

5a

Juf Verschoof / Juf Reijerkerk

5b

Juf Nieuwenhuis/ Juf de Jongh

6a

Meester van Wijngaarden / Juf Grisnich

6b/7b

Meester van Zuijlen / Juf Bouma

7a***

Meester van Leeuwen / Juf Maljaars

8

Meester Ligtenberg / Juf Romijn

*

Dit betreft een groeigroep (1c) die vanaf 1 januari start in de Klaproos. Deze kinderen hebben in principe
op ma/wo/do school.
** In deze groep (1a) komen kinderen die nú al op school zitten, aangevuld met nieuwe 4-jarigen, ná de
zomervakantie. De kinderen die in december 4 hopen te worden, komen in groep 1c.
*** Juf Maljaars is met zwangerschapsverlof. Als alles goed mag gaan, gaat dit over in ouderschapsverlof.
Dit duurt tot b.l.e.w. mei 2022. Juf de Jongh zal dit verlof gaan waarnemen.

Gevonden voorwerpen
•
Gymkleding
•
Sportschoenen
•
Broodtrommels
•
Drinkbekers
•
Waterflessen
•
Tassen
•
Jassen
•
…
Wilt u thuis nagaan of u iets mist? In de laatste week zullen de klassen langs de gevonden voorwerpen gaan om
te zien of er spullen van hen bij zijn. Wat overblijft wordt daarna afgevoerd.
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MR - vacature
Wij zijn op zoek naar u!
Zoals u in een e-mail heeft kunnen lezen, is de MR in verband met een vacature op zoek naar een lid voor de
oudergeleding. Voelt u zich aangesproken? Heeft u vragen? Mail dan naar mr@deakkerlisse.nl.

Rapporten / Schoolgids
Donderdag 15 juli krijgen de kinderen hun rapport mee. U ontvangt dan ook de nieuwe Jaargids. Dit is het deel
van de schoolgids met gegevens die jaarlijks veranderen. De complete Schoolgids vindt u op onze website.

TSO
We ontvingen al veel aanmeldingen voor de TSO, fijn! Inmiddels zijn de roosters grotendeels gemaakt. Er zijn
verdeeld over het rooster nog een paar in te vullen plaatsen. Wie helpt ons het rooster compleet te maken?
U vindt hier het aanmeldformulier of op onze website. Vol = vol!

Zomervakantie
Vrijdag 16 juli om 12.15 uur sluit de school haar deuren en start de zomervakantie.
We wensen het bestuur, de ouders en de kinderen van harte een fijne en goede vakantie toe.
Na de vakantie hopen we elkaar weer te ontmoeten om met nieuwe krachten aan het werk te
kunnen. Het team komt op vrijdagavond 27 augustus om 19.00 uur bij elkaar voor de
jaaropening. Maandagmorgen 30 augustus om 8.30 uur zullen de lessen weer beginnen.

Allemaal een goede vakantie!

Voor alle data in deze nieuwsbrief geldt: Deo Volente
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