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Winter 

Beste ouders 

De winter is er en dat kan twee betekenissen hebben. Enerzijds gaan we mee in het koude, kille weer en anderzijds 

genieten we van de warmte binnen onze school. In de vorige nieuwsbrief konden jullie vernemen dat we in woelig water 

zitten op het vlak van lerarentekort. Voldoening en warmte vervullen de gemeenschap van onze school op het gebied 

van het opvangen van tekorten. Alle geplande activiteiten laten doorgaan, de stap naar het secundair, bezoek van de 

kleuters aan het Astrolab, het bijwonen van het concert van de secundaire school, enz… Daarvoor ben ik de gehele 

schoolorganisatie en het team heel dankbaar. Iedere dag mag de school ervaren dat leerkrachten blijven doorgaan met 

het idee dat  onze kinderen nog altijd op de eerste plaats komen, dit is altijd onze eerste vereiste als we gaan overleggen 

en beslissen. 

We willen met onze school een brede basis meegeven voor onze leerlingen en daarvoor willen we onder meer  ook de 

inspanningen van verschillende ouders in het licht zetten. De vele vervoersmomenten waarvoor we op jullie beroep doen 

zijn onbetaalbaar en vooral onschatbaar. Daarvoor bedanken we jullie super hard! 

 

Meester Fries en  het Akkerteam 

 

  

Nieuwe instapppers 
 

 

Welkom in De Akker Merel en Fleur! We kijken er naar uit om jullie te zien groeien!!! 
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Sport in De Sceure 

 

In De Sceure was er netbaltornooi. Ook vier moedige sporters namen deel! Profic iat! 

 

 

Carnaval op school 

Volgende week vrijdag 17 maart is er carnaval op school (zie vorige nieuwsbrief). De kinderen mogen verkleed naar 

school komen. Tijdens de speeltijden zal er carnavalsmuziek gespeeld worden voor de kinderen. 

 

We vragen met aandrang om geen confetti mee te geven naar school. 
 

Wereld-Downsyndroom-dag 

Dinsdag 21 maart is het wereld-Downsyndroom-dag. Als school zetten we in op diversiteit. We hebben respect en 

tonen interesse in mensen die “anders” lijken. Daarom vragen we om die dag met twee verschillende kousen naar 

school te komen. We zetten die dag mensen met het Downsyndroom extra in de kijker. 
 

Vooruitblik – Belangrijke data 

 Vrijdag 17/03: carnaval op school 

 Zondag 19/03: opendeur voor nieuwe leerlingen (schooljaar 2023-2024) 

 Dinsdag 21/03: wereld-Downsyndroom-dag 

 


