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12 september
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24 t/m 28 september
26 september

informatieavond en info Social Schools Stampioendreef
informatieavond en info Social Schools Groeneweg
schoolreisje groepen 1 t/m 7
groep 8 naar Prinsjesdag
oudervertelgesprekken
studieochtend

Informatieavonden correcte data en tijden.
11 en 12 september krijgt u informatie van de leerkracht van
uw kind over de gang van zaken in de groep voor het
komende jaar. Gedurende 45 minuten zal de leerkracht u
vertellen over de werkwijze en afspraken in de klas.
Daarnaast zal er deze avond ook een voorlichting zijn van
Social Schools; het oudercommunicatiesysteem waarmee
onze school gaat werken. Het is belangrijk dat u daarbij
aanwezig bent.
Dinsdag 11 september locatie Stampioendreef
18.30-19.30 uur informatie groepen 5, 6, 7, 8 in de klas
19.30-20.30 uur informatiebijeenkomst Social Schools voor alle ouders van de locatie
Stampioendreef
20.30-21.30 uur informatie groepen 1, 2, 3, 4 in de klas.
Woensdag 12 september locatie Groeneweg
18.30-19.30 uur informatie groepen 3, 4, 5 in de klas
19.30-20.30 uur informatiebijeenkomst Social Schools voor alle ouders van de locatie
Groeneweg
20.30-21.30 uur informatie groepen 1/ 2
Toelichting: u gaat dus naar de infoavond van uw kind en aansluitend daaraan of
voorafgaand daaraan naar de informatiebijeenkomst Social Schools. Op de locatie
Groeneweg in het speellokaal en op de locatie Stampioendreef in de Driesprong.

Vandaag ontvangt u een mail via school. Daarin wordt u gevraagd Social Schools 3.0 te
installeren en een account aan te maken. Dit kan op uw smartphone en/of computer en/of
tablet. Wilt u dit voor de informatieavond in orde maken?
Belangrijke brief AVG
A.s. maandag krijgt uw kind een brief mee die wij graag ondertekend voor vrijdag a.s. van u terug
ontvangen. Op de informatieavond krijgt u nog extra informatie. Uw toestemming stelt de school in
staat om binnen de nieuwe privacywet goed om te gaan met beeldmateriaal .
ICT NIEUWS ----- TypeWorld
TypeWorld is een typecursus voor
kinderen in de bovenbouw van de
basisschool.. Het is de bedoeling
dat de kinderen thuis de cursus
volgen. Deze cursus wordt in
groep 6 aangeboden op de
informatieavond. Wij willen voor
groep 5 dit jaar ook
de typcursus aanbieden. Dit
omdat wij zijn gestart met de laptops. Mogelijk ligt het tempo dan wat lager maar de leerling heeft
365 dagen de licentie en met begeleiding van thuis is de kans van slagen groot.
De kosten zijn €25,00 en het aanmeldingsformulier is via de leerkracht te verkrijgen. De kinderen
krijgen dan een licentie die een jaar geldig is. Haalt u zoon/dochter het typediploma niet binnen het
jaar dan kan de licentie opnieuw aangevraagd worden en kan er op hetzelfde account verder worden
gespeeld. U wordt twee wekelijks op de hoogte gehouden van de vorderingen door middel van een
automatische mail.
Er wordt geleerd te typen volgens het tienvingersysteem blindtypen. Kinderen brengen gemiddeld
een paar uur per dag achter de computer door. Een cursus blindtypen past daarom in het pakket
computervaardigheden dat een kind van deze tijd zou moeten beheersen.
Voordelen van blindtypen:
 Door het blindtypen kunnen de letters snel gevonden worden en dit bevordert de snelheid van
het computerwerk.
 Het kind kan zich concentreren op de inhoud van de leertaak en hoeft niet na te denken over het
typen.
 Via de cursus leren zij een goede werkhouding aan, dit voorkomt RSI-klachten.
Een leerling heeft ongeveer 20-25 uur netto typetijd nodig om op een snelheid van 100-130
aanslagen per minuut te komen. Leren typen is een vaardigheid die vooral geleerd wordt door veel
en vaak te oefenen. In TypeWorld wordt het de leerling zo leuk mogelijk gemaakt om te oefenen.
TypeWorld is in spelvorm opgezet: het is een wereld met eilanden met daarop dorpen met
oefeningen. Dorpen die goed afgerond zijn leveren gadgets op. De gadgets komen op het eigen
eiland terecht. De competitiedrang van de leerlingen wordt geprikkeld doordat ze bij hun
klasgenoten kunnen kijken hoeveel gadgets die al hebben gescoord. Daarnaast kunnen ze op een
eiland of op de wereldkaart een scorelijstje met de beste vijf leerlingen opvragen.
Maar hoe leuk het er ook uitziet, er moet gewoon hard gewerkt worden om een goed resultaat te
behalen. Heeft u een zoon of dochter in groep 7 of 8 dan is het nog steeds mogelijk om deze cursus
te starten of te verlengen. U kunt ook altijd contact opnemen met juf Joyce. Zij beheert de
administratie van de typecursus. jgepkens@spectrum-spco.nl

Schoolreis 2018
Nog even en dan is het zover, maandag 17 september gaan de groepen 1 t/m 7 op schoolreis.
Hieronder vindt u alle belangrijke informatie over de verschillende
schoolreisjes.
De groepen 1 en 2 gaan dit jaar naar diergaarde Blijdorp.
De kinderen worden om 8.30 uur in de eigen klas verwacht. Zij
vertrekken om 8.45uur per auto vanaf beide locaties.
Rond 15.15uur verwachten we weer op beide locaties terug te
komen.
De groepen 3 t/m 7 gaan naar Duinrell.
De kinderen van de Groeneweg worden om 8.45 uur in hun eigen klas
verwacht. De kinderen van de Stampioendreef verzamelen om 8.45 uur voor
de sporthal de Ackers, bij hun eigen leerkracht. De bussen voor deze
groepen vertrekken om 9.00 uur vanaf sporthal De Ackers. We verwachten
dat we rond 16.30 uur weer terug zijn bij de sporthal. De kinderen hebben
weinig gelegenheid om iets te kopen in het park. We adviseren om niet
meer dan 5 euro zakgeld mee te geven.
Voor alle groepen: Wilt u uw kind een lunchpakket, 2x drinken en een
tussendoortje meegeven en bij wisselvallig weer ook een regenjas?
Graag alles in een rugtas met naam.
Voor noodgevallen is er een auto beschikbaar, ook is er een leerkracht die een EHBO- doos bij zich
heeft.
We hopen op een mooie zonnige dag!

Oud papier lopers gezocht!
Het oud papier in Lansingerland wordt al jaren maandelijks door
vrijwilligers van de basisscholen opgehaald waarbij de opbrengst
van het aantal kilo’s papier naar de scholen gaat. De Acker loopt 1
keer in de maand op donderdag samen met de Groenehoek en de
Willibrord. Per kwartaal levert dit oud papier ongeveer 1000 euro
per school op die besteed wordt aan knutselmaterialen,
techniekmaterialen, extraatjes en andere uitgaven.
Omdat er echter veel vaders van schoolverlaters meeliepen is de groep vrijwilligers van de Acker
sterk uitgedund. We zijn dan ook hard op zoek naar vaders die het leuk vinden om 1 tot 2 keer per
schooljaar een donderdagavond mee te helpen om zo de opbrengst voor onze school veilig te
stellen. Het betreft een donderdagavond in het jaar van 18.30 uur tot max 22.00 uur? Uiteraard staat
er daarna een drankje klaar om nog even na te praten met de andere lopers.
Mocht het je leuk lijken om 1 tot 2 keer per jaar 3 uurtjes te helpen dan kun je mailen naar Arjan van
der Plas, Oud Papier Coördinator de Acker op arjanvanderplas@hotmail.com.

Schaal van samen delen
Tot de herfstvakantie sparen we voor ons nieuwe sponsorkind: Sasha Jael
Zij is 12 jaar oud, ze houdt van tennis, is hier ook goed in en besteedt
hieraan veel tijd. In hetzelfde SOS kinderdorp in Botswana woont ook
haar oudere broer Zick. Ze gaat naar een lokale basisschool en wil in de
toekomst graag verpleegster te worden.
Vlak voor de zomervakantie hebben we nog een mooi bedrag bij elkaar
gespaard voor ons vorige sponsorkind: Tiroyaone Gaanakgang uit
Botswana, namelijk 250 euro, om hem te helpen zijn eigen geiten- en
schapenboerderij te starten.

Mede namens het team
Elly Berghout
Miranda van der Starre
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ingekomen

Over drie weken (wo 26 sept.) is er weer de jaarlijkse BESOS loop. We hopen op een mooie en vooral
actieve avond!
A.s. dinsdag 11 september krijgen de kinderen een brief mee.
Wij willen u namens het bestuur allen hartelijk danken voor het meewerken aan dit mooie project,
waarmee we proberen de kinderen in Bergschenhoek op een sportieve manier andere kinderen te
laten helpen die het minder goed hebben. Dit jaar gaat het geld naar gehandicapte kinderen in
Bangladesh die niet naar school kunnen.

