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Beste ouders,
De eerste schoolweek zit er alweer op. Wat zijn we goed van start gegaan.
Iedereen doet erg zijn best: om op tijd te zijn, werk af te hebben, netjes te
werken, elkaar te helpen, hoofdluis te controleren, etc.
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Informatieavond 14 september
U bent samen met uw kind(eren) van harte uitgenodigd op de informatieavond voor de
groepen 1 t/m 7 op donderdag 14 september van 18.30 tot 19.30 uur. De kinderen leiden
u rond en vertellen over ons onderwijs. De leerkrachten zijn aanwezig om uw vragen te
beantwoorden. Ook Cultuurhuis Wherelant is aanwezig met een informatiestandje.
Groep 8 heeft een ‘eigen’ informatieavond voor ouders op donderdag 21 september om
19.00 uur. Daar wordt het hele jaar doorgenomen en staat het Voortgezet Onderwijs
centraal.
Feesten
De OV is al geruime tijd bezig met de voorbereidingen van
het jaarfeest op vrijdag 22 september, van 16.00 tot 19.00
uur. Vorig jaar was dat een geweldige happening en ook dit
jaar wordt het een gezellig feest.
Helpt u mee om dit feest tot een succes te maken? Geef u
dan op om (een deel van het feest) mee te helpen. Bij de
ingangen van beide hallen hangen lijsten waarop u uw naam
kunt zetten en welke tijd u beschikbaar bent.
Een maand later wordt op 20 oktober het nieuwe Dalton
Kindcentrum geopend. Dit wordt natuurlijk ook een
feestelijke dag. Hiervoor zoeken we ouderhulp voor onder
schooltijd om o.a. activiteiten voor de kinderen te
begeleiden. Ook hiervoor hangen lijsten in de hallen om u
op te geven.

Directie
Zoals u weet, is Frieda ook waarnemend directeur op obs de Boemerang. Zij werkt daar
op donderdag en vrijdag. Op dinsdag heeft zij taken voor het bestuur en op maandag en
woensdag is zij aanwezig op de AkkerDijk. Zij is uiteraard ook via mail bereikbaar.
Adjunct-directeur Erik is de hele week aanwezig en is dus het aanspreekpunt van de school.

Schoolreisgeld
Een aantal groepen gaat al snel op schoolreis. De volgende schoolreizen staan gepland:
* Woensdag 27 september gaan de groepen 3 en 4 naar Landgoed Hoenderdaell in Anna
Paulowna (dierentuin en natuurpark)
* Woensdag 4 oktober gaan de groepen 5 t/m 7 naar Archeon en Avifauna
* Vrijdag 1 juni gaan de groepen 1 en 2 naar …………..(is nog geheim)
* Het afscheidskamp voor groep 8 is van 18 t/m 20 juni naar de fantastische locatie het
Zeehuis in Bergen aan Zee.
De kosten voor de schoolreizen zijn afhankelijk van de bestemming.
Dit jaar komen het bedrag voor de groepen 1 t/m 4 uit op € 30,Voor de groepen 5 t/m 7 komt het bedrag uit op € 33,Het afscheidskamp van groep 8 kost € 80,We hebben als school inmiddels grote bedragen moeten voorschieten. Wilt u daarom de
schoolreisbijdrage uiterlijk 15 september overmaken naar onze rekening:
Daltonrekening “obs de Akker” IBAN: NL43INGB0000034748
onder vermelding van de naam van uw kind en de groep
Ouderbijdrage
Er geldt een vrijwillige ouderbijdrage van € 30,-. Wilt u het bedrag voor eind september
betalen? Graag overmaken op de rekening van de Oudervereniging obs AkkerDijk;
IBAN: NL65INGB0002047587 onder vermelding van de naam van uw kind en de groep.
Er kunnen omstandigheden zijn, die het rechtvaardigen om van de bovenstaande regeling
af te wijken. Dat is bijvoorbeeld het geval als een kind in de loop van het jaar op school
komt of van school vertrekt.
Naschools aanbod
Ook dit jaar kunnen kinderen zich inschrijven voor diverse activiteiten na schooltijd. Denk
daarbij aan het Parelhof, sporten, de wetenschapsklas, dansen, e.d. Binnenkort starten we
hiermee en kunt u uw kind inschrijven op de lijsten in de hallen. Wordt vervolgd….
Koffiecontactochtend
Op woensdag 20 september zijn alle ouders om 8.30 uur welkom op de Koffie Contactochtend. Noteert u het alvast in uw agenda? Meer informatie ontvangt u binnenkort.
Water drinken
Wat fijn dat er zoveel water wordt gedronken op school. We zijn een
‘Gezonde School’ en ons schoolbeleid houdt in, dat er in de eerste pauze
water wordt gedronken. In groep 8 heeft een leerling leuke
waterflessen uitgedeeld 

Parkeren
Houd u rekening met de veiligheid van alle kinderen en ouders wanneer u uw kind met de
auto naar school brengt en ophaalt? Wanneer u parkeert buiten de parkeervakken,
ontstaan onoverzichtelijke en dus onveilige situaties. Er wordt gehandhaafd, dus riskeert
u een boete bij onjuist handelen, maar het belangrijkste is dat we met z’n allen zorgen
voor een veilige situatie.
Verlof aanvragen
Het is belangrijk dat kinderen naar school gaan, daarom is er in Nederland een
Leerplichtwet. Hierin staan afspraken over het volgen van onderwijs. Een van de afspraken
is dat leerlingen nooit zomaar van school mogen wegblijven. Alleen als er sprake is van
‘gewichtige omstandigheden buiten de wil van de ouders om’ of van ‘bijzondere
omstandigheden’, is het soms mogelijk om hierop een uitzondering te maken. Wilt u een

aanvraag indienen voor extra verlof dan heeft u hiervoor een speciaal aanvraagformulier
nodig. Dit is verkrijgbaar bij de directeur.
Op onze website www.obsakkerdijk.nl vindt u een folder met uitgebreide informatie over
verlof aanvragen, onder het kopje ‘Algemeen’.
Staking
Zoals u waarschijnlijk heeft gehoord, gaat het Primair Onderwijs staken op 5 oktober. Dit
is het vervolg op de actie van 27 juni, waarbij basisscholen een uur later open gingen. Ook
nu gaat het om de punten: eerlijk salaris en minder werkdruk.
Binnen ons bestuur moeten hier nog afspraken over worden gemaakt, maar houdt u alvast
rekening met een eventuele staking op 5 oktober. We informeren u meteen, wanneer we
hier meer over weten.

AGENDA
Donderdag 14 september
Vrijdag 15 september
Maandag 18 september
Woensdag 20 september
Donderdag 21 september
Vrijdag 22 september
Vanaf maandag 25 sept.
Dinsdag 26 september
Woensdag 27 september
Woensdag 4 oktober

Informatieavond groepen 1 t/m 7 van 18.30-19.00 uur
Textielinzameling
Textielinzameling
Koffiecontactochtend
Informatieavond groepen 8 om 19.00 uur
JAARFEEST
Start oudergesprekken
Koffiecontactochtend Bibliotheek Waterland: interactief
voorlezen
Schoolreisje groepen 3 en 4
Schoolreisje groepen 5, 6 en 7

Snappet, tablets, chromebooks, leerdoelen, samenwerken,
”ik, jij, wij, samen KC……………..”

