
Gastdocentschap (m/v)

Heb jij hele speci�eke kennis, boeiend werk of een hobby die je graag wilt over-
brengen op de kinderen van De Kromme Akkers? Laat het ons weten. De Kromme 
Akkers staat altijd open voor een gastles! Waar we aan denken? Een imker,
vrijwilliger bij de brandweer, kun je de mooiste vlotten bouwen, doe je aan yoga, 
bespeel je een bijzondere muziekinstrument, organiseer jij stoere outdoor-activiteit-
en, kun je vilten, kun je kinderen introduceren in de chemie of technologie, kun je 
website's bouwen, enz, enz, enz. Het is onmogelijk om alles op te noemen, maar 
voel je vrij om contact met ons op te nemen als je het leuk vind om jouw kennis en 
passies met de kinderen te delen. 

Vacaturekrant

In juni 2015 zette – na  stichtingsbestuur Lauwers & Eems – ook wethouder Harmannus Blok 
namens de gemeente Winsum zijn handtekening onder het toekomstplan van De Kromme 
Akkers. Een plan dat niet alleen uit gaat van behoud van de school, maar ook van uitbreiding 
van functies: een dorpsgebouw met faciliteiten en mogelijkheden voor jong en oud! 
Kortom: De Nieuwe Akkers
Om deze plannen bestuurlijk vorm te kunnen geven is de ‘Stichting Nieuwe Akkers’ in het leven 
geroepen. Sinds december is de oprichting van de Stichting een feit en kunnen we dus echt aan 
de slag: voor het behoud van de school en naar uitbreiding van functies van het gebouwd.
Er kunnen flexplekken komen voor ondernemers, maaltijdvoorziening tussen de middag voor 
ouderen & jeugd, sportactiviteiten, yogalessen, handwerkactiviteiten in de avonduren,
vergaderruimte, computerles, etc, etc. Een zee van mogelijkheden!
Om dit allemaal te maken zijn we op zoek naar mensen die hun handen uit de mouwen willen 
steken, kennis met ons willen delen, ideeën en/of energie hebben om De Nieuwe Akkers te 
realiseren. Zonder (dorps)steun, geen dorpsgebouw en geen Nieuwe Akkers. 
Vandaar deze vacaturekrant.

Interesse? Mail ons. Vragen? Bel, mail of kom langs op school.

Garnwerd

Beheerder website (m/v)

Het nieuwe gebouw met 
al haar functies en 
gebruikers verdient 
straks een website.
Wij zoeken iemand die 
deze site kan ontwerpen, 
bouwen en beheren.
Deze drie taken kunnen 
uiteraard los getrokken 
worden.

Groencoördinator (m/v)

Wij zoeken iemand  die het groenonderhoud rond de 
school wil coördineren en/of samen met anderen wil 
uitvoeren. 
Werkzaamheden o.a.: In het voorjaar en de zomer 
moet het gras ongeveer eens in de twee weken gemaaid 
worden. De perkjes mogen zo vaak als mogelijk is 
bloeien. Het plein moet redelijk onkruidvrij blijven. 
En de herfstbladeren een aantal keren opgeruimd. 
Onze inschatting is dat dit twee uur per week in beslag 
zal nemen. 
NB! De moestuin en kippenren worden door de 
kinderen onderhouden. Daar zal slechts een enkele 
keer wat werk aan zijn.

Interesse?
Mail naar: mintsjen@gmail.com 
Mintsje Boersma
Bel met: 06 42154620
Kom langs op de Kromme Akkers.

Zet alvast in je agenda: zaterdag 12 maart NL Doet!
Dan willen we met zo veel mogelijk dorpsgenoten klussen aanpakken rond school 
en in het dorp.
Meer hierover in de volgende Gort.



Coördinator bibliotheek (m/v)

Sinds de afscha�ng van de bibliobus probeert
Biblionet Groningen een bibliotheekfunctie te creëren 
op scholen. De Kromme Akkers krijgt  een uitgebreidere 
schoolbibliotheek waar ook andere bibliotheekleden 
boeken kunnen lenen. Een speci�eke boekenwens kan 
online besteld worden en afgehaald bij De Kromme 
Akkers. We zoeken iemand die de uitgi�e van de 
reserveringen wil organiseren en op een aantal vaste 
momenten in de week nieuwe reserveringen van 
Garnwerders, die dit zelf thuis niet kunnen, wil invoeren 
in het systeem. Zo blij� lezen voor iedereen in
Garnwerd en omstreken toegankelijk! 

Financiën (m/v)

Wij zoeken iemand  met �nanciële kennis. Iemand die 
samen met de penningmeester de �nanciën van de 
stichting beheert, verantwoordelijk is voor de boek-
houding en de �nanciële transacties, inzicht hee� in 
�nanciële processen. Deze persoon/ personen advis-
eren over belastingzaken, subsidies aanvragen en 
crowdfunding. Samen met de projectgroep De Nieuwe 
Akkers stelt deze persoon de begroting en het
�nancieel jaarverslag voor de Stichting DeNieuwe 
Akkers op.

Voor- en naschoolse opvang (m/v)

We hopen dat op termijn ook voor- en naschoolse opvang geboden kan worden
voor de kinderen van De Kromme Akkers. Dit kan ingekocht worden via een
overkoepelende organisatie (Kids2Be), door de huidige gastouders in en rond
Garnwerd of door nóg een andere partij. 
De opvang vergt waarschijnlijk eerst aanpassingen aan het gebouw.
Alle mogelijkheden kunnen we onderzoeken. De vraag is er vanuit ouders. Dit is 
hét moment om in te stappen en de aan de wieg te staan van de plannen voor 
iemand die een toekomst voor zichzelf ziet in de kinderopvang.

Tussenschoolse opvang (m/v)

Ook voor de tussenschoolse opvang zijn we altijd op zoek naar enthousiastelingen. 
Tussen 12-13 uur eten een aantal vrijwilligers met de overblij�inderen op school 
en spelen ze nog een tijdje binnen of buiten. Er is hiervoor een vrijwilligersver-
goeding beschikbaar.

Schoonmaak (m/v)

De dagelijkse 
schoonmaak wordt 
gedaan door een externe 
partij. Een aantal 
schoonmaakklussen 
doen we graag zelf: 
ramen wassen, 
schoonmaak speelgoed 
en kasten, enz. Mogen we 
jou benaderen als we met 
een groepje een grote 
schoonmaak houden? 
Laat het ons weten en 
dan benaderen we je 
wanneer er klussen zijn.

Sleutelbeheerder gebouw (m/v)

Wie wil voor partijen die -buiten schooltijden om- 
gebruik willen maken van het gebouw contactpersoon 
zijn en een huismeesterfunctie op zich nemen?
Je beheert de sleutel, bent gastheer/-vrouw, zet zo 
nodig ko�e/thee en zorgt er voor dat het gebouw er 
weer tiptop uitziet als iedereen het gebouw verlaten 
hee�.

65+ers die mee willen denken over voorzieningen voor ouderen

Uit de dorpsvisie kwam naar voren dat ouderen graag heel oud zouden willen 
worden in Garnwerd en dat dit nu niet gemakkelijk is. De Nieuwe Akkers biedt 
ook mogelijkheden voor voorzieningen voor ouderen. Welke 65+ers willen 
hierover meedenken? 
De Nieuwe Akkers zou bijvoorbeeld medicijn a�aalpunt kunnen zijn, wellicht kan 
er tussen de middag voor zowel schoolkinderen als ouderen een maaltijd 
geserveerd worden op De Nieuwe Akkers, wie weet kunnen de gymbusjes van De 
Kromme Akkers ook een taxiservice zijn voor ouderen die even een boodschapje 
willen doen in Ezinge, enz, enz. De mensen die in deze levensfase zitten kunnen 
het best verwoorden wat de wensen zijn.
Wilt u meedenken? Laat het ons weten.

Onderhoud van het 
gebouw (m/v)

Er moeten uiteraard 
regelmatig grote en 
kleine klussen aan het 
gebouw verricht 
worden. Heb jij gouden 
handjes en wil je wel 
eens je handen uit je 
mouwen steken? Laat 
het ons weten en dan 
benaderen we je 
wanneer er klussen zijn. 


