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Winter 

Beste ouders 

Na de kerstvakantie is het vaak nog wat nagenieten en links en rechts nog wat nieuwjaarsfeestjes -en recepties. In De 

Akker zijn we al vlug uit de feestroes ontwaakt en zijn we volop bezig met de winterproeven. Iedere leerling doet 

iedere dag zijn best om school te beleven en zijn eigen ontwikkeling zo goed mogelijk voort te zetten. Daarom ook is 

het belangrijk om bij het rapport ook te kijken naar de evolutie en niet enkel naar het product van een intensieve 

toetsperiode. De leerkrachten van De Akker zullen jullie daar graag attent op maken bij de komende oudergesprekken.  

Minder goed nieuws is er ook naar tekorten in onderwijzers. Zo kunnen we de afwezigheid van juf Elke deels opvangen 

met op vrijdag juf Charlotte en op woensdag komt vanaf nu meester Tom. Op dinsdagnamiddag is er echter niemand 

beschikbaar om bewegingslessen te geven. Daarom is er ook een grote dankbaarheid naar het team die deze uren 

bijkomend opvangt.  

Juf Zoë en juf Marieke vervangen tijdelijk de afwezigheid van juf Vera. Dit is een oplossing op korte termijn. Er zijn 

ook hier weinig of geen vervangers voor handen. De bereidwilligheid van het team om iedere dag het beste onderwijs 

te geven voor onze kinderen zal weerom doorslaggevend zijn. Deze weerbaarheid geeft veel stof tot nadenken over 

lerarentekorten, haalbaarheid, toekomst,…  maar ook vooral appreciatie voor de juffen. 

Zoals steeds bekijken we de zaken positief en vinden we voldoening in het geluk van onze kinderen en de vele 

vriendelijke woorden van onze ouders.  

Warme groeten, 

Het Akkerteam 

 

Nieuwe vriendjes op school  
 

Na de kerstvakantie verwelkomden we twee nieuwe vriendjes in De Akker. De twee zusjes Louise en Elena 

Breemeersch zijn met veel plezier gestart in de Lammetjesklas bij juf Annelies. 
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Varia en data 
- Op dinsdag 30 januari en donderdag 2 februari is er geen studie. De kinderen kunnen na de winterproeven even 

ontspannen. Er is wel opvang voorzien zoals anders. 

- Maandag 6 en/of dinsdag 7 februari zijn er oudergesprekken. Vul goed het antwoordstrookje in en bekijk goed op 

welke dag er voor jouw kind een oudergesprek is. (niet voor 1e kleuter en 3e kleuter) 

- Op maandag of dinsdag worden jullie ook verwacht om de bestelde groenten -en fruitpakketten af te halen, deze 

zullen klaarstaan in de turnzaal van de school. We bedanken iedereen voor de vele bestellingen. 

- Woensdag 1 februari is er pedagogische werkdag. De kinderen komen die dag niet naar school. 

- Vrijdag 3/2 Eerste communiebeurs in de kerk van Woesten van 16u tot 18u. 

- Donderdag 16 en vrijdag 17 februari is er grootoudersfeest. 

- Zaterdag 18 februari is er in de namiddag kinderfuif  en ’s avonds fuif tvv De Akker. 

 

 


