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Weer naar school!
Startdienst o.b 11.15-12.00 uur 3 t/m 5
Startdienst b.b. 13.00-13.45 uur 6 t/m 8
Vesper 19.30 uur Berkel
informatieavond en info Social Schools Stampioendreef
informatieavond en info Social Schools Groeneweg

Terugblik
We kunnen terugkijken op een fijn jaar met de kinderen, leerkrachten en ouders. Wat
hebben we veel mooie momenten beleefd: thema's in de kleutergroepen, uitjes, vieringen
schrijver in de klas, projectweken duurzaamheid, Kinderboekenweek, sportdag, schoolreisje.
Teveel om op te noemen. Het was een bruisend en leuk schooljaar op CBS De Acker!
Afscheid groep 8
Afgelopen week namen de kinderen van de groepen 8 afscheid met een schitterend
uitgevoerde musical tijdens een feestelijke avond. Zoals ieder jaar onder tropische
temperaturen!
Iedereen heeft zichtbaar genoten! Jongens en meiden van groep 8, heel veel plezier in het
voortgezet onderwijs!

……….en vooruitkijken
In het nieuwe schooljaar hopen we weer uitgerust en vol energie te starten. Op de eerste
schooldag, 27 augustus, wordt voor de scholen van Spectrum VPCO in Bergschenhoek een
startdienst georganiseerd in de Herv Kerk in Bergschenhoek. De groepen 3 t/m 5 hebben
deze viering van 11.15 tot 12.00 uur en moeten daar opgehaald worden. De kinderen die
overblijven lopen met de leerkracht mee naar school.

De groepen 6 t/m 8 zijn 's middags aan de beurt van 13.00-13.45 uur. De kinderen die
overblijven gaan met de leerkracht op de fiets. Leerlingen die thuis eten worden om 13.00
uur met fiets bij de kerk verwacht. Ouders en andere belangstellenden zijn van harte
welkom!
Dinsdag 28 augustus is er voor ouders, leerkrachten en andere belangstellenden een Vesper
in de Herv. Kerk in Berkel om 19.30 uur. Van harte welkom!
En verder….. kijken we uit naar alle nieuwe ontwikkelingen die er volgend schooljaar
zijn. Zoals het er nu uitziet gaat het lukken om alle kinderen in groep 5 t/m 8 een eigen
device (laptop) te geven op school. Dit biedt veel mogelijkheden voor de
kinderen om te werken met onze nieuwste methode Blink Wereld voor geïntegreerd
onderwijs voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek. Aan u als ouders
vragen we om voor uw kind ‘oortjes’ (headset) aan te schaffen en die op de eerste
schooldag mee te geven met uw kind.
Daarnaast gaan we werken met Social Schools, een oudercommunicatiesysteem Op de
informatieavonden krijgt u daar alle informatie over. U wordt daar allemaal verwacht.
Voortaan krijgt u binnen een beveiligde omgeving informatie van de school. Zowel van de
groepsleerkracht ( met leuke berichten, foto's en oproepjes) als van de directie met
berichten van algemene aard. Met de intrede van Social Schools zal ook de weekbrief in de
huidige vorm verdwijnen.
De data van de informatieavonden vindt u in het overzicht.
Jaarrooster
Op onze website kunt u het jaarrooster inzien met alle activiteiten voor volgend jaar. Dan
kunt u er met uw planning en in de agenda rekening mee houden.
https://www.cbsdeacker.nl/bestanden/478993/Jaarplanning-schooljaar-2018-2019-ouders.pdf

Mede namens het team
Elly Berghout
Miranda van der Starre

Namens de leerkrachten wensen we u en jullie allemaal een
heel fijne vakantie toe!
Tot 27 augustus!
Elly Berghout
Miranda van der Starre

