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Ter bezinning
Oktober – November
Herfst – Hervormingsdag – Dankdag
Wie wijs is merk’ die dingen… En geev’ verstandig acht… Op school en thuis mogen we stilstaan
bij de zorg van de Heere… in kleine dingen… en in grote dingen… in de natuur… in de kerk… in
school… in ons gezin… in ons persoonlijk leven…
Er zijn zoveel aanleidingen om de zorg en leiding van de Heere in ons leven op te merken. Ook
een maand van herdenken in verband met 300 jaar Dordtse Synode. Op vrijdagmorgen 30
november 1618 begon de zeventiende zitting van de Synode in Dordrecht. Dit keer ging het
over het onderwijs. In de notulen lezen we: “Scholen in welke de jonge jeugd in godzaligheid en
fundamenten van de christelijke leer behoorlijk onderwezen wordt”. De synodebesluiten legden
de basis voor de eenheid tussen opvoeding in het gezin, de kerk en de school. Op 30 november
1905 opende onze school haar deuren voor 113 kinderen. De notulen van de Synode spreken
over “de beginselen der religie in de harten indrukken”. Onze vaderen in 1618 en 1905 wisten
het en wij weten het ook dat we onze kinderen niet het geloof kunnen geven. Dat blijft een
genadegift van de Heere, maar deze woorden laten wel zien, hoe ernstig men het opnam.
Indrukken… Inscherpen… en daarvan spreken in de hoop en verwachting dat God het onderwijs
(thuis én op school!) wil zegenen. Er is toekomst als we hierbij blijven.
Data
● 22 t/m 26 oktober:
Herfstvakantie
● 23 oktober:
Verjaardag Juf Sollie
● 31 oktober:
Verkoping Hadassa
● 1 november:
Inloop groep 4 t/m 8; 15.00-16.30 uur
● 7 november:
Dankdag, de school is gesloten
● 7 november:
Verjaardag Juf Maljaars

● 16 november:
Verjaardag Juf van Haaften
● 21 november:
Verjaardag Juf Verhage
● 23 november:
Verjaardag Meester van Zuijlen
● 27 november:
Verjaardag Juf Jol
● 30 november:
Verjaardag Juf van Voorden
● 10 en 12 december:
Contactavond groep 1 en 2

Geboren
Wat zijn ze blij! Bas, Marlies, Nadine, Anneco en Cornelis Verschoor kregen er een lief, klein
broertje bij. Hij heet Benny. Hartelijk gefeliciteerd!
Centrum voor Jeugd en Gezin
We ontvingen een introductie voor de nieuwsbrief van Mara Eisenberger, de nieuwe
contactpersoon voor onze school van het Centrum voor Jeugd en Gezin in Lisse.
Opvoeden geeft vaak mooie momenten van intens geluk en onvergetelijke ervaringen. Maar
soms krijgt u te maken met lastige keuzes, verdriet, teleurstellingen of moeilijke situaties. Even
praten over dagelijkse situaties is dan fijn. Dit kan bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).
Ik ben Mara Eisenberger en ik werk bij het Jeugd en Gezinsteam (JGT) Lisse.
Wij zijn onderdeel van het CJG.
Ik ben sinds dit schooljaar contactpersoon voor Basisschool “De Akker”. Wij
staan voor u klaar met een luisterend oor, hulp en ondersteuning. Tevens is er
op enkele momenten in het jaar inloopspreekuur op school.
Dit is op 11 december 2018, 19 februari 2019, 16 april 2019 en 4 juni 2019.
Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin kunt u ook terecht voor specialistische (jeugd)hulp. In het
Jeugd en Gezinsteam (JGT) werken deskundigen uit verschillende organisaties samen om u snel
en persoonlijk te ondersteunen als u vragen heeft over of problemen hebt met opvoeden en
opgroeien. Of u nou jong of oud bent, kind, ouder, verzorger, opa of oma. U kunt bij ons
kosteloos advies krijgen over het opvoeden en opgroeien van kinderen in alle leeftijden. Wij
staan graag voor u klaar. Ook zijn wij telefonisch bereikbaar, op 088 254 23 70.
Contactavond groep 1 en 2
Voor de groepen 1 en 2 zijn er contactavonden op 10 en 12 december. We vragen u uw
voorkeur door te geven indien u op een van de dagen verhinderd bent. Dit kan via een e-mail
aan mw. van Vugt hvanvugt@deakkerlisse.nl tot uiterlijk donderdag 22 november. Denkt u er
aan dat het systeem geen overvloed aan voorkeuren kan verwerken?
Dank u wel!
Van het Deputaatschap Zending Gereformeerde Gemeenten kregen we dit bedankbericht voor
het ontvangen zendingsgeld van het schooljaar 2017-2018.

Hadassa
Woensdag 31 oktober houdt vrouwenvereniging “Hadassa” haar jaarlijkse verkoping ten
behoeve van de school. Afgelopen maandag kregen de kinderen een brief mee met de vraag op
u iets ter beschikking wilt stellen voor de verkoping.
Geeft u mee? Komt u ook?
“Leesprikkel”

Omdat we het lezen
een warm hart toedragen,
geven we voor alle gezinnen
de catalogus “Leesprikkel” mee
van uitgeverij Den Hertog te Houten.

Oversteken
Dagelijks was er bij het uitgaan van de school, zowel om 12.15 uur als om 15.00 uur, voor de
kinderen de mogelijkheid aan de voorkant van de school over te steken bij de verkeersbrigadier.
Omdat de meeste kinderen overblijven en er dus bijna geen kinderen hoeven over te steken
hebben we besloten m.i.v. dit schooljaar alleen aan het einde van de schooldag een
verkeersbrigadier in te plannen. Op de vrijdag betekende dit dat er alleen om 15.00 uur een
verkeersbrigadier aanwezig was. We hebben gemerkt dat het beter is om op vrijdag ook om
12.15 uur een verkeersbrigadier in te plannen. Na de herfstvakantie kunnen de kinderen dus
oversteken bij de verkeersbrigadier op de volgende tijden:
●
●
●
●
●

Maandag: 15.00 uur
Dinsdag: 15.00 uur
Woensdag 12.15 uur
Donderdag 15.00 uur
Vrijdag 12.15 en 15.00 uur

De verkeersbrigadier helpt de kinderen veilig over te steken tot een kwartier na schooltijd.
Schoolbasketbaltoernooi
De basketbalverenigingen uit Hillegom en Lisse organiseren ook dit jaar weer een 3 tegen 3
schoolbasketbaltoernooi voor leerlingen van de groepen 5 t/m 8. Het toernooi wordt gehouden
op donderdag 27 december 2018 in Sportcentrum 'de Waterkanten' in Lisse (Sportlaan 21). Alle
scholen uit Lisse, Lisserbroek, Hillegom, De Zilk en Bennebroek ontvangen deze uitnodiging.
Opgeven kan via onze website.
Stagiaires
Ook dit jaar zullen er weer Pabostagiaires bij ons op school zijn.
Maandag 5 november begint Mathilde van Vugt haar stage in groep 3a. Anne-Marthe Visser zal
dan haar stage beginnen in groep 3b.
We wensen beide stagiaires een fijne en leerzame tijd bij ons!

TSO-ouder gezocht!!!
Een van onze TSO-ouders heeft door veranderde werkomstandigheden haar werk voor de
schoolbibliotheek moeten stoppen.
Daarom zijn we dringend op zoek naar een nieuwe TSO-ouder voor de bieb!
Als u meewerkt aan de TSO is het beleid TSO voor u van toepassing. Dit houdt in dat u
vrijgesteld wordt van betaling voor het overblijven van uw kind(eren).
Wie helpt?
U kunt zich opgeven bij juf van Leeuwen, evanleeuwen@deakkerlisse.nl
We zien uit naar uw opgave!
TSO-evaluatie
Er zijn alweer 8 weken om van het nieuwe schooljaar. Alle TSO-ouders hebben een indruk
gekregen hoe e.e.a. in zijn werk gaat. Bij de ene ouder is het genieten van het samenzijn met
de kinderen en loopt alles op rolletjes. Bij de ander is het ook genieten, maar gebeuren er
wellicht ook dingen die hij/zij graag bespreekbaar wil maken. En bij weer een andere ouder …
vul maar in. Kortom, tijd om samen te evalueren!
Dit jaar pakken we het anders aan en houden we onze evaluatiebijeenkomst aan het ‘begin’ van
het schooljaar i.p.v. in februari of maart. Zo kunnen we tijdig reageren op zaken die spelen
m.b.t. de TSO.
We nodigen alle TSO-ouders daarom van harte uit om op donderdag 22 november de
bijeenkomst bij te wonen. Op de website vindt u het programma voor deze morgen.
Er is deze morgen alle ruimte voor uw vragen. In sommige gevallen kan het handig zijn uw
vragen vooraf te mailen, zodat we vast kunnen nadenken over een antwoord, oplossing, etc.
U kunt uw vragen mailen naar evanleeuwen@deakkerlisse.nl
We hopen u te ontmoeten!
Verkiezingen Ouderraad
In de eerste schoolweken zijn er twee verkiezingsrondes gehouden voor de ouderraad.
Inmiddels zijn de stemmen geteld en kunnen u de uitslag melden.
In de vacatures die ontstonden door het vertrek van de heren B.J. Dubbeldam en A. Verschoor
zijn gekozen:
● dhr. C.H. (Kees) van Duijvenbode
● mw. M. (Ria) Verschoor-van Delden.
Tevens gaf mw. G.G. de Wilde-Koole zich niet herkiesbaar te stellen en werd gezocht naar een
extra ouderraadslid. Om de ouderraad weer voltallig te maken, werden gekozen:
● dhr. M.J. (Martin) van Woerden
● mw. H.L. (Hennie) Zwanenburg-Groenendijk
Allen hebben hun verkiezing aanvaard.

VGS
Voor advies en onze (salaris)administratie zijn wij aangesloten
bij de VGS in Ridderkerk. Voor haar folders, nieuwbrieven en
andere PR-activiteiten heeft de VGS gevraagd bij ons foto’s te
mogen maken. We willen dat laten doen in de groepen 2, 6/7
en 8. De ouders van deze groepen krijgen hierover een aparte
brief.
Zendingsgeld voor Sulawesi
Twee meisjes uit groep 7 hebben het idee
geopperd om het zendingsgeld te besteden voor
de hulpverlening aan het door de tsunami
getroffen Sulawesi. Mooi als kinderen zulke
suggesties doen, en wat ons betreft een prima
idee om uit te voeren!
Concreet betekent dit dat we gedurende de
maand november het zendingsgeld hiervoor
afzonderen én u al uw lege flessen op school
kunt inleveren.
Ook de opbrengst hiervan is bestemd voor dit
doel. We zullen de uiteindelijke opbrengst via
het Deputaatschap Bijzondere Noden van de
Gereformeerde Gemeenten overmaken.

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

