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Nieuwsbrief van Christelijke basisschool De Akker

Ter bezinning
In de weekopening dachten we maandagmorgen na over de weduwe in Zarfath
n.a.v. 1 Koningen 17.
Ze moet een les leren: De Heere beloofde haar het leven, maar ze moest alles
kwijtraken. Haar laatste koek moet ze aan Elia geven en dan zullen zij en haar zoon
sterven (12). Maar de Heere geeft uitkomst: het meel in de kruik verteert niet en
de olie in de fles ontbreekt niet.

Welzalig hij
die al zijn kracht
en hulp
alleen van U
verwacht.
Psalm 84

Deze Heere is gisteren en heden Dezelfde en tot in der eeuwigheid. Daarom:
Welzalig hij, die al zijn kracht dágelijks en alleen van de Heere verwacht (psalm 84).
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Data
Datum

Gebeurtenis

28 september

CJG-inloop-spreekuur

30 september en
1 oktober
6 oktober

Najaarsfeesten,
de school is gesloten
Uitgestelde ledenvergadering; 19.45 in de “Salemkerk”

12 oktober

Informatieavond Voortgezet Onderwijs

18 t/m 22 oktober

Herfstvakantie

23 oktober

Verjaardag Juf Sollie

Bedankt!

Najaarsfeesten
Voor 30 september en 1 oktober staan de najaarsfeesten gepland. We willen u ‘meenemen’ in de
consequenties die de gemeentelijke najaarsfeesten rond de school tot gevolg hebben.
• Jaarlijks worden we hiermee op indringende wijze geconfronteerd door alle drukte in het centrum van
o.a. de jaarmarkt en niet in het minst door het opbouwen van de kermis voor en om de school. De
school is rond deze dagen slecht bereikbaar. Het is heel onrustig, veel verkeer, opbouwen van feest- 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, moeilijk
bereikbaar kan zijn. Vanaf vrijdag 24 september 08.00 is het zelfs afgesloten. Het is goed om er rekening
mee te houden dat het lastig zal zijn om een parkeerplekje te vinden. We willen u dringend vragen
hierbij geen overlast te bezorgen en de veiligheid er niet onder te laten lijden.
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• Rond de kermisdagen handhaven we de coronaregels. Dus we halen en brengen de kinderen buiten.
• We handhaven de gebruikelijke ingangen.
• Om te voorkomen dat de kinderen uit de groepen 1, 2 en 3 in de grote stroom van mensen ‘zoek raken’,
kunt u de kinderen van vrijdag 24 t/m woensdag 29 september op het kleuter- en/of groep-3-plein
brengen én halen. De jufs komen hiervoor naar buiten.
• Donderdag 30 september en vrijdag 1 oktober is de school gesloten
NB. Dit betreft een zgn. ‘kermismaatregel’; het is géén aanpassing van de Coronaregels. Daarover informeren
we u elders in deze nieuwsbrief.

Corona
In aansluiting op de nieuwsbrief van 28 augustus schrijven we u in déze nieuwsbrief
over onze toepassing op de versoepeling van de Corona-regels.
Dinsdag 21 september hebben we e.e.a. in het team besproken en besloten dat de
onderstaande versoepelingen voor onze school kunnen ingaan per maandag 4 oktober.
!! Dit betreft de week ná de najaarsfeesten. De situatie voor en tijdens de najaarsfeesten is dus ánders,
zoals u in het stukje hierboven kunt lezen.
Wat verandert er vanaf 4 oktober? - We keren grotendeels terug naar het in de schoolgids omschreven beleid.
INGANG - Per groep geven we de te gebruiken ingang aan:
• Groep 1a
: via de deur van de personeelskamer, zoals deze ook in Coronatijd werd gebruikt.
• Groep 1b/2b + 2a : via de deur aan het kleuterplein.
• Groep 3a + 3b/4b : via de deur aan het groep-3-plein.
• Groep 4a
: via de zijdeur nabij het schoolhuis, zoals deze ook in Coronatijd werd gebruikt.
• Groep 6b/7b
: via de eigen lokaaldeur, zoals deze ook in Coronatijd werd gebruikt.
• Groep 5a t/m 8a : via de hoofdingang.
OUDERINLOOP - Deze herstellen we in ere.
• De ouders van de kleuters mogen hun kinderen ín de klas brengen als de school begint. Zij doen dit via
de deur zoals hierboven genoemd.
• Als de school uitgaat, brengen de jufs de kinderen op het parkeerterrein.
• De ouders van groep 3a en 3b zijn woensdag 6 en woensdag 13 oktober welkom om een kijkje in de klas
te komen nemen. Na de herfstvakantie zijn zij elke eerste woensdag van de maand welkom.
SCHOOLTIJDEN – Zie de Jaargids (papier) pagina 18, of Schoolgids (website) pagina 51.
TSO
• Alle groepen eten o.l.v. hun eigen leerkracht.
• Schoolbreed wordt er door TSO-ouders pleinwacht gelopen op de diverse pleinen.
• Ouders worden vrijgesteld van betaling voor de TSO als zij structureel meewerken als pleinwacht,
bibliotheekouder of verkeersbrigadier.
• Ouders die niet kunnen of willen meewerken, betalen voor het overblijven. Zij doen dit d.m.v. de
overblijfkaart.
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VOORZICHTIGHEID!
• De 1,5-meter-regel is opgeheven.
• We vragen u dringend op voldoende afstand te blijven letten!
• Helpt u mee aan een rustig, weloverwogen verloop van de gang van zaken?!
We beseffen dat er ouders zijn die liever hebben het blijft zoals het nu is. Echter, dat kán niet. De aanpassingen
aan het begin van de Corona-periode zijn noodmaatregelen. Als we daar beleid van willen maken, zullen we dat
eerst moeten peilen via ouder- en personeelsenquêtes en afstemmen met Bestuur en MR. De ervaringen,
opgedaan in de afgelopen periode, geven ons aanleiding om dat proces in ieder geval in gang te zetten.
De deur en mailbox staan open voor uw vragen, opmerkingen en suggesties.

TSO
Hartelijk dank aan de ouders die zich hebben aangemeld voor hulp bij de TSO; éénmalig,
meerdere keren en/of structureel.
Vanaf maandag 4 oktober, dus ná de najaarsfeesten, volgen we n.a.v. de versoepelingen
rondom Corona ons standaard Beleid TSO.
Neemt u er alstublieft notitie van!

In het rooster staan nog wat plaatsen open:
1. Pleinwacht groep 1b/2b dinsdag
2. Pleinwacht groep 3b/4b dinsdag
3. Pleinwacht groep 4-8
maandag
4. Pleinwacht groep 4-8
dinsdag
5. Pleinwacht groep 4-8
donderdag
6. Pleinwacht groep 4-8
donderdag
7. Verkeersbrigadier
dinsdag óf
vrijdag

1x per 3 weken
1x per 3 weken
1x per 3 weken
1x per 3 weken
1x per 3 weken (2x!!)
1x per 3 weken (2x!!)
wekelijks om 15.00 uur.

Wie helpt?
U kunt zich opgeven bij Juf van Leeuwen, evanleeuwen@deakkerlisse.nl
We zien uit naar uw opgave!

Informatieavond Voortgezet Onderwijs
De jaarlijkse informatieavond over het Voortgezet Onderwijs voor de ouders van groep 8 staat gepland voor
12 oktober. Jaarlijks een informatieve avond, vooral voor ouders van wie het de oudste betreft. U krijgt
daarvoor binnenkort een uitnodiging. Álle ouders van 8 krijgen altijd de relevante, actuele info op papier.
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Stagiaires
Vanaf donderdag 16 september is Annemarie Haasnoot haar SAM-stage gestart bij ons op school.
De SAM-studie houdt in dat zij haar studie combineert met wekelijkse stage-activiteiten. Annemarie is
aanwezig op donderdag en vrijdag en start in groep 3a bij Juf van Duijn.
We wensen je een fijne tijd bij ons op “De Akker”, Annemarie!
In de loop van het jaar zal nóg een aantal stagiaires hun stage bij ons op school beginnen. We zullen u daar t.z.t.
over informeren.

Verkiezingen Ouderraad
Aan het begin van het nieuwe schooljaar ontving u een brief m.b.t. de ouderraadsverkiezingen.
De volgende personen zijn gekozen en hebben aangegeven zich daadwerkelijk (weer) aan te sluiten bij het
ouderraadsteam:
• Raymond van der Boon
• Kees van Duijvenbode
• Loida Bil Guirao
• Jorine de Gans
Fijn dat zoveel ouders de moeite namen hun stem uit te brengen. Namens de ouderraad hartelijk dank
hiervoor!

Sjors Sportief, Sjors Creatief
Deze week krijgen alle ‘oudsten’ het boekje “Sjors Sportief, Sjors Creatief” mee, een initiatief van de
buurtsportcoaches in Lisse. Diverse sportverenigingen en andere organisaties in en om Lisse hebben leuke
(gratis) kennismakingsactiviteiten georganiseerd voor kinderen.
Al bladerend, zult u zien dat niet alle activiteiten passen bij onze identiteit. Bewegen, creatief bezig zijn en
bijvoorbeeld lezen, is wel goed en belangrijk voor kinderen. Daarom hebben we gemeend er goed aan te doen
het boekje toch mee te geven. We laten graag aan u, als ouders, over wat u wel en/of niet verantwoord vindt.

Voor alle data in deze nieuwsbrief geldt: Deo Volente
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