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Cursusjaar 2017-2018
CBS DE ACKER
d.d. 13 april 2018
Ons internetadres is:
http://www.cbsdeacker.nl
16 april
19 april
20 april
18 mei
22 tm 25 mei

inloopmiddag Stampioendreef
inloopmiddag Groeneweg
koningsspelen continurooster groep 5 t/m 8
personeelsuitje Spectrum leerkrachten continurooster
kamp groep 8

Koningsspelen!
Op vrijdag 20 april doen we met de hele school
mee met de landelijke viering van Koningsdag.
We starten de dag met een koninklijk ontbijt in de
eigen klas. De kinderen moeten hiervoor
hun bord, beker en bestek meenemen. Na het
ontbijt volgt een sportieve opening op het
schoolplein.
Hierna gaan de kinderen naar hun eigen klas. Vanuit de klas starten we op verschillende tijden met
een vossenjacht. De groepen 8 zullen als vos verkleed door de wijk gaan en de andere groepen gaan
proberen de vossen te zoeken. Voor de groepen 1 tot en met 4 zijn we op zoek naar ouders die het
leuk vinden om een groepje te begeleiden. Het begeleiden van een groepje zal ongeveer een uur
duren, dit in verband met de verschillende vertrektijden. U kunt zich opgeven bij de leerkracht van
uw kind of bij juf Joyce, juf Jelleke of juf Marelien. De groepen 5 tot en met 7 lopen in gemengde
groepen door de wijk.
Even alles op een rijtje:
08:45 start ontbijt, bord, beker en bestek mee
09:30 sportieve opening op het schoolplein
Vossenjacht Indeling Stampioendreef
09.45 10:30 1/2 a en b
10:30 11:15 3/4 a
11:15 12:00 5/6a/5b
Vossenjacht Indeling Groeneweg
09.45 10:30 1/2 c, d en e
10:30 11:15 3/4 b
11:15 12:00 6b/7a
12:00 groepen 1 tot en met 4 uit
14:15 continurooster groep 5 tot en met 8
We willen met de groepen 5 tot en met 8 pannenkoeken eten in de klas als lunch. Als u het leuk

vindt om pannenkoeken te bakken voor de klas van uw kind, kunt u zich opgeven bij de
groepsleerkracht.
De dresscode voor deze dag is natuurlijk oranje!

Cito eindtoets groepen 8
Komende week zullen de leerlingen van de groepen 8 de Cito-eindtoets maken. Hoewel de
schooladviezen al gegeven zijn is het toch fijn om deze laatste afsluitende toets zo goed als
mogelijk te maken. We wensen hun daar veel succes bij!
Avondvierdaagse
Van 26 tot en met 29 juni zal er weer de avondvierdaagse zijn. De start en aankomst zijn bij
zwembad de Windas. Vorig jaar waren er ook kinderen en ouders van onze school die mee
hebben gelopen. De reacties waren positief. Als wij als school ook dit jaar mee willen lopen
dan zal dat alleen kunnen als een paar enthousiaste ouders de organisatie op zich willen
nemen. Natuurlijk zullen we daarbij meedenken. Bent u zo’n enthousiast ouder? Wilt u zich
dan bij juf Elly melden. Zij heeft alle informatie.
Schaakkampioenen
Dylan, Aron, Jorik en Rens
hebben de eer ook in hun
laatste jaar op onze school
hoog gehouden op het
Schoolschaaktoernooi. Op
woensdagmiddag 11 april
konden ze na de sportdag
nog niet achterover leunen.
Ze mochten gelijk door om
hun kampioenstitel op het
10e Lansingerland
Schoolschaaktoernooi te
verdedigen. En dat hebben ze gedaan! Een top teamprestatie! Opnieuw werden ze eerste.
Ze gingen met 4 bekers naar huis, de wisselbeker en de bekers voor de eerste plaats en
beste spelers van het toernooi
Sportdag
Afgelopen woensdag was er
sportdag. Met veel plezier
werd er door de kinderen
gepresteerd. Gelukkig was het
weer gunstig en konden we
droog sporten! Alle ouders
bedankt die ons die ochtend
hebben geholpen!

Mede namens het team,
Elly Berghout
Miranda van der Starre

Bijbelverhalen
1 Samuel 5 De Ark bij de Filistijnen
1 Samuel 6: 1-18 De Ark gaat terug

http://www.
cbsdeacker.nl

Hieronder de brief die wij vandaag meegegeven hebben aan de kinderen
----------------------------------------------------------------Betreft: wijziging lesrooster schooljaar 2018-2019

Beste ouder(s),
U heeft de afgelopen periode via de media alle ontwikkelingen kunnen volgen wat betreft de
werkdruk in het primair onderwijs. Ook op CBS De Acker zijn we met elkaar in gesprek gegaan over
maatregelen die de werkdruk van leerkrachten kunnen verlagen en die passen bij de ontwikkeling
van de school en de behoefte van kinderen en ouders. Voor de komende 4 jaar staan er allerlei
ontwikkelingen op de rol op het gebied van ICT, 21ste eeuwse vaardigheden, geïntegreerd onderwijs
enz. Naast extra gelden die er beschikbaar komen voor extra hulp (daar hoort u later meer over)
willen wij ook een aanpassing doen in het lesrooster van de kinderen.
De wijziging ziet er als volgt uit:
De schooldag begint 15 minuten eerder. (8.30 uur)
De schooldag eindigt 15 minuten eerder. (15.15 uur)
Tussen de middag 1 uur lunchpauze.
Groep 4 vrijdagmiddag naar school.
Groepen 5 t/m 8 woensdag 12.30 uur uit.

Toelichting :
Op dit moment is de situatie zo dat de kinderen op CBS De Acker wettelijk gezien net genoeg uren
maken tijdens hun schoolloopbaan. Dit beperkt de school in het inplannen van studie- en
werkmomenten voor de leerkrachten en het inplannen van bijvoorbeeld extra vrije dagen voor de
kinderen. Door het lesrooster iets aan te passen kunnen wij dit wel realiseren. Ons voornemen is om
de vrije studiedagen zoveel mogelijk te plannen aansluitend op vakanties.
Daarnaast vinden we het wenselijk dat de leerlingen van groep 4 ook op vrijdagmiddag naar school
gaan in verband met de hoeveelheid lesstof die behandeld wordt in deze groep. Leerlingen van groep
4 hebben in verhouding veel tijd nodig om lesstof in te oefenen. Daarmee wordt een belangrijke
basis gelegd voor hun verdere schoolloopbaan. Dit zorgt er ook voor dat de leerlingen over hun hele
schoolloopbaan gezien meer uren naar school gaan.
Tenslotte zijn wij van mening, en ervaren dat ook dagelijks, dat het fijn is voor leerkrachten en
kinderen om tussen de middag even een moment van ontspanning te hebben om weer op te laden
voor het middagprogramma. De tijd tussen de middag willen we wel iets inkorten zodat leerkrachten
na schooltijd meer tijd hebben voor gesprekken die in toenemende mate gevoerd moeten worden
i.v.m. Passend Onderwijs.
Het rooster zal er dan met ingang van schooljaar 2018-2019 als volgt uitzien.
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Groep 1 t/m 3 8.30 – 12.00
8.30 – 12.00
8.30 – 12.00
8.30 – 12.00

Groep 4

Groep 5 t/m 8

13.00 – 15.15

13.00 – 15.15

8.30 – 12.00

8.30 – 12.00

13.00 – 15.15

13.00 – 15.15

8.30 – 12.00

8.30 – 12.00

13.00 – 15.15

13.00 – 15.15

Vrijdag
8.30 – 12.00

13.00 – 15.15
8.30 – 12.00

8.30 – 12.30

8.30 – 12.00

8.30 – 12.00

13.00 – 15.15

13.00 – 15.15

8.30 – 12.00

8.30 – 12.00

13.00 – 15.15

13.00 – 15.15

Wij willen u ook in de gelegenheid stellen uw mening te geven over bovenstaande roosterwijziging.
U kunt uw opmerkingen, als u die heeft, noteren en deze in de bus deponeren die op iedere locatie in
de hal aanwezig is.
We zien uw reacties graag tegemoet voor 20 april a.s.

Met vriendelijke groet,
Elly Berghout
Miranda van der Starre
CBS De Acker
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Naam kind:

In groep:

Opmerkingen:

