Nieuwsbrief
september 2017
Beste ouders,
We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en weer fris en fruitig aan
een nieuw schooljaar kan beginnen. Het team heeft er in ieder geval weer veel
zin in. We gaan er met elkaar weer een leerzaam, uitdagend en vreedzaam jaar
van maken!
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Welkom
We verwelkomen alle nieuwe leerlingen op de AkkerDijk en natuurlijk onze nieuwe
collega’s: juf Margaret, juf Wiljo, juf Nadia, juf Michelle en alle stagiaires. We wensen jullie
allemaal een goed schooljaar toe.
Thema en Kindcentrum
Na de zomervakantie zijn we weer allemaal nieuwsgierig naar elkaar. Daarom starten we
met het Thema: Jij, ik, wij, samen Kindcentrum…………... We gaan met elkaar op
onderzoek; hoe leren we elkaar goed kennen en hoe gaan we het dit jaar doen met zijn
allen. Dit geldt voor onze school De AkkerDijk, voor onze partner peuterspeelzaal Pinkeltje
en onze andere partner bso de Driesprong. We werkten al intensief samen en op 20 oktober
zal het nieuwe Kindcentrum officieel en feestelijk geopend worden. Natuurlijk houden we
u op de hoogte van alle ontwikkelingen.
Website
Alle planningen en roosters zijn terug te vinden op onze website: www.obsakkerdijk.nl;
ook de schoolgids staat hier op.
Ouderportaal
Alle communicatie verloopt via het Ouderportaal. We hopen dat alle nieuwe ouders zich
snel kunnen aanmelden. Veel ouders maken naar grote tevredenheid gebruik van de App
van ouderportaal: http://www.basisonline.nl/app. Mocht u problemen ondervinden met het
registreren, neem dan contact op met de leerkracht van uw kind.
Regels en afspraken
Wij willen de volgende regels en afspraken weer even onder uw aandacht brengen:
* De lessen op school beginnen om 8.30 uur. Wilt u zorgen dat uw kind op tijd in de klas
is en u als ouder op tijd de klas verlaat?
* Mobiele telefoons mogen niet mee naar school. Als ouders goede redenen hebben om
hun kind toch een mobiele telefoon mee te geven, moeten zij daarvoor een contract
ondertekenen. Daarmee geven zij aan dat school niet aansprakelijk wordt gesteld voor
verlies of diefstal. Als u zo een contract al hebt ondertekend, hoeft u dit niet nog een keer
te doen.

* Fietsen horen in de fietsenrekken. Niet los op het schoolplein.
* Op het schoolplein mag er niet gefietst worden; vooral niet door ouders…
* Als u uw kind komt ophalen, kunt u op het schoolplein wachten, zodat uw kind u goed
ziet staan. Niet voor de ramen wachten a.u.b.
* Wij zijn een gezonde school. Daarom eten alle kinderen als pauzehapje fruit of
groente en drinken alle kinderen water
* Wilt u ook voor een gezonde traktatie zorgen als uw kind jarig is? Bevat een traktatie
snoep, dan wordt de traktatie mee naar huis gegeven.
* Tijdens een “gymdag” geen sieraden dragen. Deze kunnen namelijk kwijtraken.
Hoofdluiscontrole
De “hoofdluismoeders” controleren het haar van uw kind(eren) altijd op maandagochtend
na een vakantie en indien nodig een week later bij de nacontrole. Wilt u ervoor zorgen dat
het haar van uw kind op die dag los hangt, dus zonder vlechten e.d?
Het is wenselijk om het haar van uw kind ook thuis regelmatig na te kijken. Mocht uw kind
hoofdluis hebben, wilt u de leerkracht er dan van op de hoogte brengen? Wij kunnen dan
adequate maatregelen treffen.
Op internet is veel informatie te verkrijgen over preventie en behandeling van hoofdluis.
Ook op onze website vindt u informatie.
Snappet
De groepen 6 zijn vorig schooljaar gestart met Snappet en dit jaar starten de groepen 5
met Snappet op een chromebook en de groepen 4 starten met Snappet op een apart tablet.
Wat is Snappet?
Snappet is een adaptief digitaal onderwijsplatform dat elk kind uitdaagt om zich optimaal
te ontwikkelen. Het biedt een totaalprogramma voor alle kernvakken voor groep 4 tot en
met 8. Met Snappet ontvangen de leerlingen directe feedback na het maken van een
opgave waardoor zij gelijk weten of zij de opgave goed of fout hebben gemaakt.
Leerkrachten krijgen door het gebruik van Snappet direct en continue inzicht in de
voortgang van het leerproces van individuele leerlingen en van de hele groep. Deze
feedback
kan
direct
worden
ingezet
om
het
leerproces
te
verbeteren.
Leerlingen hebben de mogelijkheid om met Snappet te werken aan leerdoelen die
aansluiten op hun eigen niveau. Bij adaptieve opgaven wordt de uitdaging van de opgaven
aangepast aan de leerbehoeften van de leerling.
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