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Nieuwsbrief
8 januari 2021

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Hierbij de nieuwsbrief van deze week. De lockdown is nu al enkele weken een feit. We
zijn maandag echt begonnen met thuisonderwijs. We hopen dat dat u een beetje lukt.
De leerkrachten zijn dagelijks beschikbaar tijdens de spreekuren, maar ook via de mail
en Social Schools. We zullen zien hoelang deze manier van werken doorgezet moet
worden. Dat is voor een groot deel niet in onze hand. De nieuwsbrief heeft een nieuwe
lay-out. We zijn een beetje aan het experimenteren. We hopen dat het u bevalt.
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Activiteiten
Januari
Studiemiddag (vrij)(13.00)
Cito toetsweek
Opening voorleesdagen
Cito toetsweek
Schoonmaak (15.30)
Februari
Vrije dag voor alle leerlingen
Voorjaarsvakantie

Liederen
Januari
Onderbouw:
Liederen kerk en school
Bovenbouw:
Liederen kerk en school

Even voorstellen
Als administratief medewerker bij Stichting de Akker, wil ik mij
graag voorstellen. Mijn naam is Manouk Wessels, ik ben 21 jaar
oud en woonachtig in Hattemerbroek.
Na ruim 2 jaar bij Stichting Dimence te hebben gewerkt, was ik
op zoek naar een nieuwe uitdaging.
Stichting de Akker kwam hierbij al snel op mijn pad. Zelf heb ik met
plezier op de Nassauschool in Hattemerbroek gezeten.
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te sporten en dingen te ondernemen met familie en
vrienden. Ik kijk uit naar een prettige samenwerking!
Mocht u vragen hebben dan kunt u mij bereiken per mail manoukwessels@deakker.nu
of telefonisch door middel van onderstaand telefoonnummer.
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Verjaardagen
Januari
Finn
(4/5)
Joëlle
(6)
Sanne
(1)
Tim
(1/2)
Jonathan (7/8)
Danique (1/2)
Adb
Timo
(1/2)
Safira
(2)
Loyce
(4/5)
Isa
(6)
Damian
(1)
Lotte
(3)
Lynn
(1)
Sophie
(5)
Rosalie
(7/8)
Lisa
(1/2)
Davian
(7/8)
Fleur
(6)
Alisia
(4)
Swen
(5)
Saar
(1/2)
Thijmen
(1)
Milan
(8)
Joy
(6)
Owen
(1)
Februari
Do
(3)
Luca
(8)
Sofie
(3)
Skye
(3)
Karlijn
(3)
Benjamin (3)
Jaira
(4/5)

Teams
In de midden- en bovenbouw wordt vanaf deze week Microsoft Teams gemaakt om te communiceren met elkaar.
Wanneer er thuis gebruik wordt gemaakt van de browser-variant (Google Chrome, Internet Explorer of de Edgebrowser) kunnen de kinderen elkaar niet zien. Dit kan wel wanneer u thuis de Teams-app download. Dat kan via
https://www.microsoft.com/nl-nl/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
De vragen over zuluconnect, teams, computers e.d. mailt u naar ictschaapskooi@deakker.nu

Thema
1e verhaal
2e verhaal
3e verhaal

Thema
1e verhaal

2e verhaal

3e verhaal

Thema
1e verhaal

2e verhaal
3e verhaal

Bijbelrooster en liedkeuze
Week 1 - 4 januari 2021
Onderbouw
Middenbouw
Groep 1 - Week 8 - Jozef
Groep 3 – Week 10 - Jozef
Jozefs dromen
Genesis 37: 1 – 11
In de put
Genesis 37: 12 – 25

Jozef krijgt dromen
Genesis 37:1-11
Jozef in de put gegooid
Genesis 37:12-36

Bovenbouw
Groep 5 – Week 8 – Jozef naar
Egypte
Jozef verkocht
Genesis 37
Jozef bij Potifar
Genesis 39

Bij Potifar
Genesis 37: 26 – 36

Jozef bij Potifar
Genesis 39: 1-23

Dromen van de farao
Genesis 40

Week 2 - 11 januari 2021
Groep 1 - Week 9 - Dromen
Groep 3 – Week 11 - Dromen
De schenker en de bakker
Genesis 39: 20b – 23
Genesis 40: 1 – 23
Farao’s dromen
Genesis 41

De schenker en de bakker
Genesis 40

Groep 5 – Week 9 – Jozef redt
zijn broers
Jozefs broers naar Egypte
Genesis 42

Jozef kan de dromen van de
farao uitleggen
Genesis 41
De eerste reis van de broers De eerste reis van de broers
naar Egypte
naar Egypte
Genesis 42
Genesis 42
Week 3 - 18 januari 2021
Groep 1 - Week 10 – Jozef
Groep 3 – Week 12 –
de onderkoning
Onderkoning Jozef
Tweede reis van Jozefs broer Jozef voor de tweede keer naar
Genesis 43 – 44: 13
Egypte
Genesis 43
Jozef maakt zich bekend
Jozef maakt zich bekend
Genesis 44: 14 – 34, 45
Genesis 44-45:15

Jozef broers opnieuw naar
Egypte
Genesis 43, 44
Jozef maakt zich aan zijn broers
bekend
Genesis 45

Jozef naar Egypte
Genesis 46 – 50

Onderdrukking in Egypte
Exodus 1

Goed nieuws voor Jakob
Genesis 45:16 – 46:7
Genesis 46: 28 – 47:12

Liederen
• God heeft een plan met je leven (themalied)
• Zou voor de HEER iets te wonderlijk zijn
• Jozef had een jas
• Opwekking 42 - ‘k Stel mijn vertrouwen

•
•
•

Groep 5 – Week 10 –
Onderdrukking in Egypte
Jakob naar Egypte
Genesis 46 : 1 – 47 : 27
De dood van Jakob en Jozef
Genesis 47 : 28 – 50 : 26

Kinderopwekking 185 – De Here zegent jou
Psalm 105: 5 en 6 (themapsalm)
Psalm 81: 1

Leeswedstrijd groep 6/7/8
De bibliotheek heeft een wedstrijd bedacht voor kinderen in jaargroep 6, 7 of 8. In de bijlage staat hoe het werkt en
hoe je mee kunt doen. Succes!

Spelen op het schoolplein
Het is niet toegestaan voor kinderen om op het schoolplein te spelen onder de tijd dat het normaal gesproken
schooltijd is. Het schoolplein is dan gereserveerd voor de kinderen van de noodopvang.
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De digitale bibliotheek is er ook voor jou!

-

Junior Einstein – Met Junior Einstein kun je oefenen met alle vakken van de basisschool, speciaal
voor jouw groep!

-

De Voorleeshoek - Voorgelezen worden uit bekende (prenten)boeken met beeld en muziek. Voor
kinderen van 0-10 jaar.

-

Bereslim - Interactieve animatiefilms van bekende prentenboeken voor kinde\ren van 2 tot 7 jaar.
Klik op biebactie, vraag een code aan en je kunt meteen gebruik maken van de bereslimme
boeken.

-

E-books – een ruim aanbod van boeken voor kinderen van 0-12 jaar.

-

Luisterbieb - download de LuisterBieb-app met ruim 3.700 luisterboeken voor alle leeftijden (ook peuters en

kleuters). Met een luisterboek zijn de kinderen heerlijk geboeid en toch los van hun schermpjes.
-

Nog meer leuke tips voor kinderen staan op www.jeugdbibliotheek.nl: inspiratie voor leuke boeken en allerlei
informatie voor spreekbeurten en werkstukken.

-

Voor kinderen die lezen lastig vinden, bijvoorbeeld bij dyslexie en beginnende lezers, is er karaokelezen
(luisteren met ondertitels) via www.yoleo.nl.

-

Nu de kinderen thuis en veel online zijn, is dit een ideaal moment voor de DataDetox Game

-

De Schoolschrijver biedt fantastische gratis lees- en schrijfopdrachten voor thuis.

-

Luistertip! De Waanzinnige Podcast. Voor en door kinderen over lievelingsboeken.

-

Verrassingstasjes met 6 boeken en/of je lievelingsboeken reserveren? Dat kan bij de afhaalbieb! Voor meer
informatie kijk op onze website!

Alle digitale bronnen voor de jeugd op een rijtje? Kijk op bibliotheeknoordveluwe.nl

Bereikbaarheid
Mocht u de directie willen spreken, kunt u naar bellen
naar 038-3760808, of mailen naar
directieschaapskooi@deakker.nu.
Wanneer het dringend is en de directie ergens gelijk
van op de hoogte moet zijn, kunt u bellen met
06-83012592.

Medezeggenschapsraad
Mocht u agendapunten hebben voor de MR, dan
kunt u dit mailen naar : mrschaapskooi@deakker.nu.
Oudergeleding:
Daniëlle Kragt, Dominique Teunissen, Leo Tijssen
Personeelsgeleding:
Joan Kroese, Linda de Haan, Mirjam Rozeboom
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