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Krokus 

Beste ouders 

Ondertussen zijn we al vijf lesweken onderweg in het 2e trimester. De winter en ermee gepaard gaande kwaaltjes 

spaarden vele kinderen van De Akker niet. De leerkrachten probeerden goed stand te houden en bleven zich dagelijks 

inzetten om goed onderwijs te bieden in combinatie met de warme omgeving van De Akker. 

We nemen afscheid van juf Marieke en juf Zoë die de vervanging van juf Vera hielpen opvangen. Zij hebben jammer 

genoeg andere verplichtingen, maar onze school is hen heel dankbaar en we ontvangen ze graag met open armen 

terug in de toekomst. 

We wensen ook juf Vera veel beterschap en moed om voorspoedig te kunnen herstellen. 

 

Het Akkerteam wenst alle kinderen en ouders een deugddoende vakantie! 

 

  

Vervanging 3e en 4e leerjaar tussen de krokus -en paasvakantie 

Zoals jullie hierboven konden lezen zijn juf Marieke en juf Zoë er niet meer na de vakantie om de vervanging van juf 

Vera verder te zetten. Zoals in vele sectoren heerst er ook in het onderwijs een personeelstekort. Daarom moeten we 

gaan schuiven binnen de school om ervoor te zorgen dat er iedere dag, op ieder moment iemand de leerlingen kan 

onderwijzen. Zie hieronder het schema wie op welk moment bij de kinderen zal staan.  

 

Deze verschuivingen hebben impact op de werking van de tweede en derde graad. Zo zal er nog minimaal kunnen 

uitgesplitst worden in de verschillende leerjaren. Dit plan vergt een inspanning van het ganse schoolteam en vraagt 

dankbaarheid voor de flexibiliteit en veerkracht van het Akkerteam. 
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Nieuwe vriendjes op school 

Lotte-Marie en Urbain zijn op 2 februari gestart in De Akker! Welkom aan deze 2 toprakkers! 

(R)Akkerbos 

 

 

- Anja (mama Aaron en Hanne) en Ann (mama Tove en Orrin) plantten de stekjes 

uit die het vijfde en zesde leerjaar planten uit. Dit deden ze samen met het derde 

en vierde leerjaar. 

- De provinc ie West-Vlaanderen richtte een cursus ‘fruitbomen snoeien’ in in het 

Rakkerbos. Dit was een groot succes en helpt mee aan de uitbouw en uitstraling 

van het voedselbos. 

 

Luizencontrole  

Na de vakantie komt de luizenmama opnieuw op bezoek. Alle kinderen van de school zullen nagekeken worden. We 

doen graag een warme oproep om heel attent te blijven. Als school investeren we hier veel energie in maar we hebben 

een beperkte rol. Enkel met hulp van de ouders thuis kunnen we dit hardnekkig probleem het hoofd bieden. 

Verkoop groenten -en fruitpakketten 

Hartelijk bedankt voor de grote inzet bij de verkoop t.v.v. de openluchtklassen. De opbrengst is maar liefst €1200!!! 
Dit komt volledig ten goede van jullie kinderen. 

Een spec iale dank gaat uit naar Het Fruithuis , Steven en Evelyne de ouders van Fenna droegen de school een warme 

steun toe! 
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Vooruitblik – Belangrijke data 

- Zaterdag 18 februari 14.00u Kinderfuif in De Sceure 

- Zaterdag 18 februari 21.00u Back tot he Sixtus in De Sceure 

- Woensdag 1 maart zwemmen voor het lager 

- Donderdag 2 maart Toneel voor het 3e kleuter in Poperinge 

- Vrijdag 3 maart Rollebolle voor het 3e kleuter in Poperinge 

- Maandag 6 maart Bezoek Astrolab IRIS 3e kleuter 

- Dinsdag 7 maart belevingsdagen De Keiwijzer Poperinge 

- Woensdag 8 maart Netbal in de Sceure 5e en 6e leerjaar 

- Vrijdag 10 maart Concert 5e en 6e leerjaar in de Keiwijzer 

- Zaterdag 11 maart Instapviering Eerste Communie  

- Vrijdag 17 maart Carnaval op school 

- Zondag 19 maart Peuter – kleuteropendeur De Akker 

 

Grootoudersfeest 

Op donderdag -en vrijdagmorgen was er grootoudersfeest in De Akker. We zagen een spektakel van groenten die 

dagdagelijkse situaties meemaakten. We gingen met hen mee op avontuur en dit eindigde zelfs met een heus 

trouwfeest. Bedankt aan de kleuters en juffen voor deze mooie voormiddag.  

Ook oudercomité, naaimoeders, de mama en papa van juf Annelies verdienen een dankwoord. Zij zorgden voor de 

aankleding, de koffie bij het binnenkomen, de soep in de pauze,… 

De foto’s zullen gedeeld worden via de website van de school. 
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Peuter-kleuter opendeur 

 

 

 


