Jaargang 11, nummer 1, september 2017

Accent Nieuws
Nieuwsbericht voor leerlingen en ouder(s) / verzorger(s)
Beste ouder(s), verzorger(s), leerlingen,
Het schooljaar is weer begonnen. Iedereen is gelukkig weer veilig teruggekeerd op school. Naast
nieuwe teamleden verwelkomen we graag ook alle nieuwe leerlingen.
Wij zijn met alle leerlingen en medewerkers met frisse en hernieuwde energie van start gegaan en
wensen alle kinderen en ouders een goed en fijn schooljaar toe!
Ook dit jaar hopen wij dat u ons weer makkelijk weet te vinden. U zult dit jaar meerdere malen worden
uitgenodigd voor de driehoeksgesprekken en ouderavonden. Wij verwachten dat u van deze
uitnodigingen veelvuldig gebruik zult maken. Als school kunnen wij niet zonder samenwerking met u.
Onderstaand gedicht kwam ik afgelopen vakantie tegen. Het verwoordt heel mooi hoe wij op school
met uw kinderen willen werken. Met elkaar zoeken naar de talenten die al in hen aanwezig zijn en dat
tot bloei laten komen. Dit is waar we ons komend schooljaar weer volledig voor gaan inzetten.
Marieke Haanschoten
Locatiedirecteur Accent

Wees jezelf
Laat hen zijn wie ze zijn
Laat leven, leven.
Een bloem een bloem
Een boom een boom.
Niet telkens: dwingen, trekken
rukken, anders willen.
Laat hen zijn wie ze zijn
Niet telkens: meten, vergelijken,
en eisen wat niet kan:
vissen blaffen niet.
Laat hen zijn wie ze zijn: zichzelf.
Ad Goos
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SINT MAARTEN
De gebeurtenissen op St. Maarten raakt iedereen enorm. Zo ook docent mevrouw Stitselaar, zij heeft
er 3,5 jaar gewoond/gewerkt en meneer Henry, onze conciërge, heeft er familie wonen.
Zij willen graag wat doen om de eilandbewoners daar te steunen en helpen.
Mevrouw Stitselaar heeft er gewerkt op een Nederlandse basisschool. De
docenten van die school hebben ook weleens Accent bezocht tijdens een
werkbezoek.
Met veel leerlingen, ouders, en oude vrienden op St. Maarten heeft mevrouw
Stitselaar nog regelmatig contact. Gelukkig is iedereen veilig die zij kent, maar
alles op het eiland is kapot en verwoest.
Daarom willen wij, als school, jullie vragen om te helpen met het inzamelen van
statiegeld-flessen. De lege flessen kunnen in de hal van de school worden
ingeleverd. Een bedrag doneren mag natuurlijk ook. Onze dank is groot!

NIEUW PERSONEEL STELT ZICH VOOR
Na de vakantie ben ik, Gerben van den Burg, begonnen als mentor van klas 2A (ma/di/wo)
Ik ben getrouwd met Anita en wij hebben twee dochters. Beide meiden zitten inmiddels op het
voortgezet onderwijs in Dronten, hier wonen wij ook al 15 jaar. In mijn vrije tijd zit ik graag op de
racefiets of de mountainbike. Maar ook zeilen en fotograferen doe ik graag.
Na de pabo ben ik begonnen met werken als geluidstechnicus en in deze functie heb ik mee mogen
werken aan diverse tv programma’s als Studio Sport, tv makelaar, Peter R de Vries en nog veel meer.
De afgelopen 10 jaar heb ik op praktijkonderwijs Dronten gewerkt waar ik mentor en stagebegeleider
was van de eindgroep. Dit heb ik altijd met veel plezier gedaan. Vooral het vinden van de juiste
match tussen bedrijven en leerlingen vond en vind ik een mooie uitdaging.
Vorig jaar ben ik een jaar coach passend onderwijs geweest op ROC Friese Poort in Emmeloord.
Helaas kon ik daar niet blijven door een teruglopend leerlingaantal. Maar gelukkig kwam deze kans
in het praktijkonderwijs van Nijkerk voorbij.
Naast mijn werk als docent ben ik me deels gaan richten op mijn eigen bedrijf:
www.dejuisteversnelling.com Samen met een oud-collega richten we ons op weerbaarheidstrainingen gebaseerd op Rots&Water en bied ik loopbaan coaching aan.
Dit jaar hoop ik met u en uw zoon/dochter/pupil een mooi en gezellig jaar te hebben.

Ik ben Suzanne Hamstra, 33 jaar en woon in Nijkerk. Ik heb een zoon en twee dochters.
Vanaf dit schooljaar ben ik op woensdag, donderdag en vrijdag mentor van klas 3/4 B.
Voor sommige leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) ben ik misschien een bekend gezicht.
Naast mijn werk op het Accent, ben ik ook werkzaam op CBS Holk in Nijkerk.
Naast mijn werk, houd ik ook van hockey, dansen en uitstapjes maken.
Ik ben Dimitri von Grumbkow en mentor van klas 2B (wo) en klas 2A (do/vr).
Ik woon met mijn gezin (vrouw, zoon, dochter) in Ermelo.
In mijn vrije tijd sport ik veel (hardlopen, fietsen, zwemmen).
Als docent, maar ook als persoon vind ik het belangrijk dat we prettig en sociaal met elkaar omgaan.
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Leuke berichten
Mevrouw van de Top heeft gezinsuitbreiding. Het gezin is op 28 juli verrijkt met een zoon en broertje,
genaamd DAAN.
Mevrouw Hidding is op 19 augustus getrouwd. Zie hier het gelukkige bruidspaar met de drie zonen
van mevrouw Hidding. Ze zagen er super mooi uit!

.

DRINGEND VERZOEK AAN DE LEERLINGEN EN OUDER(S)/VERZORGER(S)
Willen de leerlingen en ouders/verzorgers er rekening mee houden om de bezoeken aan de dokter,
tandarts, fysiotherapie, orthodontist etc. zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen!
In een enkel geval zal het niet anders kunnen, maar graag om denken dat er zeker geen afspraken
worden gepland op momenten dat de leerling een gerichte (praktijk) opleiding volgt.
Uiteraard verwachten wij van de ouder(s)/verzorger(s) dat zij van tevoren dit doorgeven als een
afspraak wel binnen schooltijd valt.

IDENTITEITSBEWIJS
Op school moeten wij van alle leerlingen die 14 jaar of ouder zijn een kopie van hun identiteitskaart
(voor- en achterkant) of paspoort hebben. Als deze nog niet is ingeleverd of als de identiteitskaart is
vernieuwd, wilt u dan een kopie meegeven? Ook is het mogelijk om op school een kopie te laten
maken.

TELEFOONGEBRUIK
Het gebruik van mobiele telefoons en dergelijke is tijdens de les en in de klaslokalen niet toegestaan.
Tijdens de lessen zijn de telefoons en dergelijke is de leerlingenkluis, die iedere leerling heeft. Bij
overtreding wordt het toestel (tijdelijk) ingenomen en in de schoolkluis opgeborgen.
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POMPOEN UIT EIGEN (SCHOOL)TUIN

Onder deskundige leiding van meneer Noorlander is er in de groententuin van school een
supergrote pompoen gekweekt. Met een eindgewicht van ruim 14 kilo.
Meneer van Ooijen heeft met de leerlingen van de horecaopleiding een heerlijke
maaltijdpompoensoep van gemaakt.
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GOUDEN KANTINE VOOR ACCENT
Het realiseren van een Gouden Kantine is één van de doelen voor
schooljaar 2017/2018 op Accent Nijkerk. Een van de voorwaarden om
dit doel te behalen is dat 80 procent van het aanbod in de kantine op
Accent Nijkerk uit gezonde producten bestaat. Een verbeterpunt is de
snoepautomaat op school. Veel van deze producten die hier eerst in
zaten hadden meer dan 110kcal per portie. Hierdoor vielen ze buiten de
categorie met gezondere producten. Het nieuwe assortiment bestaat
uit acht gezonde repen met noten, pure chocolade en gedroogde
vruchten. De snoepautomaat is maandag 11 september geopend.
In de aula konden leerlingen proeven van de nieuwe producten uit de
automaat. Een werkpunt is nog de uitstraling van de automaat. Op de
automaten mogen geen uitingen van merknamen weergegeven
worden. In de komende weken zal de uitstraling aangepast worden
volgens de richtlijnen van het Voedingscentrum, zodat we weer een
stap dichterbij de Goude kantine zijn. Accent Nijkerk gaat door met het
veranderen van de kantine om aan de richtlijnen van het
Voedingscentrum te voldoen.

ATTENTIE LEERLINGEN
Er komen regelmatig leerlingen te laat binnen als de bel is gegaan.
De afspraak is:
- Bij de 1e bel naar binnen
- Bij de 2e bel in de klas
Bij 3x te laat kom je een uur terug.
En er volgt een melding bij de leerplicht-ambtenaar i.v.m. ongeoorloofd verzuim.

BELANGRIJKE DATA


Ouderavond vanaf klas 2, do 14 september, aanvang 19.00 uur



Kennismakingsavond ouder(s)/verzorger(s) van nieuwe leerlingen in de 1e klas,
ma 25 september om 19.00 uur



Studiedag docenten vr 6 oktober, leerlingen hele dag vrij



Herfstvakantie; ma 16 t/m vr 20 oktober



Studiedag docenten ma 23 oktober, leerlingen hele dag vrij



Stage-info avond voor ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen die vanaf 1-1-2018 stage gaan lopen,
di 24 oktober om 19.00 uur
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