Nieuwsbrief

Het is alweer bijna kerst en zoals de meeste
mensen zullen beamen: “De tijd vliegt.”
De leerlingen op Acreon zijn inmiddels gesetteld,
dit zorgt (meestal) ook voor meer rust op school.
Verder
kunnen
we
melden
dat
de
examenleerlingen zijn ingeschreven voor de
examens en de rapporten van de leerlingen zijn
uitgegaan. Deze worden in week 51 naar u
opgestuurd.

Structuurklas
Na de kerstvakantie starten we op Acreon met een
nieuwe klas. Deze klas is vooral gericht op onze
leerlingen met internaliserende problematieken
die meer moeite hebben met drukte, wisselingen
en externaliserend gedrag. De klas bestaat in
eerste instantie uit vijf leerlingen en start na de
kerstvakantie. De ouder(s)/verzorger(s) van deze
leerlingen zijn op de hoogte gebracht.

Personele invulling
Er is een nieuwe docent aangenomen, Natasja
Zandee. Natasja is enkele weken geleden gestart
op Acreon en heeft aan alle klassen lesgegeven.
Zo heeft ze iedereen leren kennen. Natasja gaat
na de kerstvakantie lesgeven aan de structuurklas.
Heel veel succes en plezier Natasja!

Weerbaarheid
De afgelopen periode hebben een aantal
leerlingen weerbaarheidstraining gehad van
Karkach Gym. Tijdens deze lessen hebben de
leerlingen verschillende verdedigingstechnieken
aangeleerd. Hopelijk zijn ze hierdoor wat
weerbaarder geworden dan dat ze al waren.

Gezonde school
In de afgelopen periode is er drie keer per week
schoolfruit uitgereikt aan de leerlingen. Vanaf
januari zal dit aanbod vergroot worden met het
aanbieden van schoolzuivel. Hierbij krijgen de
leerlingen twee keer per week een vorm van zuivel
aangeboden.

Sinterklaasviering
Op school hebben we op vrijdag 3 december
sinterklaas gevierd! In de onderbouw hebben de
leerlingen gedichten voor elkaar geschreven en
hebben ze onder het genot van warme
chocolademelk en pepernoten een sinterklaasquiz
gespeeld.

Lessen
Technieklessen
Na de kerstvakantie starten er technieklessen op
Acreon. Deze lessen zijn voor een aantal leerlingen
en zullen plaatsvinden op woensdag.

Typeworld
De leerlingen krijgen op Acreon typecursussen
aangeboden via TypeWorld. Hierdoor leren de
leerlingen sneller en blind te typen, zodat ze straks
mee kunnen gaan in de immers technologische
ontwikkelingen.

Bij de bovenbouw zijn er voor iedereen gedichten
gemaakt en deze zijn vrijdag 3 december
voorgedragen door Anne en Ellen. Er is veel
gelachen en sommige leerlingen hebben zichzelf
overtroffen in de originaliteit. Alle leerlingen
hebben een chocoladeletter cadeau gekregen.
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Periode 2

Kerstsfeer

Kunst

Na Sinterklaas, staat natuurlijk kerst op de
planning. Naast de jaarlijkse kerstlunch op Acreon
zijn er ook allerlei mooie kerstversieringen in en
rond het gebouw gehangen. Hieronder een kleine
weerspiegeling.

Ook deze periode zijn er door Jessica en de
leerlingen de nodige kunstwerken gemaakt.
Hieronder twee uit het oog springende
kunstwerken.

Dit bemoedigende kunstwerk voor de leerlingen
hangt in de examenklas.

Hek
Om het schoolterrein van Acreon af te bakenen is
er afgelopen week een hek rondom het
schoolplein geplaatst.

Hier kunt u twee verschillende dingen in zien. Ziet
u ze?
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Kledinginzameling
De kledinginzameling op Acreon was een groot
succes! Er zijn veel leerlingen geholpen met de
gedoneerde kleding. Iedereen die kleding
gedoneerd heeft, hartelijk bedankt.

Periode 2
Voor nu wenst het personeel van Acreon iedereen
een fijne vakantie, prettige kerstdagen en een
gelukkig en vooral gezond nieuwjaar. Tot in 2022!

Studiedag
Maandag 10 januari 2022 heeft het personeel van
Acreon een studiedag over een nieuw
leerlingvolgsysteem dat wij vanaf dan gaan
gebruiken, namelijk Somtoday. Hierover ontvangt
u binnenkort meer informatie. Dit betekent
praktisch dat de leerlingen een extra dagje
kerstvakantie hebben. Houd hier rekening mee!

Kerstvakantie
Zoals u weet hebben de leerlingen vanwege de
afgegeven lockdown noodgedwongen al een
week eerder kerstvakantie gekregen. Acreon
houdt de afgekondigde maatregelen nauwlettend
in de gaten en zodoende zult u in de week van 3
januari bericht ontvangen over de schoolgang van
uw zoon of dochter.
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