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AGENDA
4 sept.
5 sept.
7 en 8 sept.
14 en 15 sept.
15 sept.
15 sept.
18 sept.

Eerste schooldag
Luizencontrole
Juf Ellen in groep 1/2/3
Juf Ellen in groep 4/5/6
Freerunning groep 3 t/m 8
Schoolbbq.
Informatie-inloopmiddag

19 sept.
21 en 22 sept.
27 sept.
28 en 29 sept.
4 okt.
5 okt
16 okt.

Margemiddag
Juf Ellen in groep 1/2/3
Margedag groep 1/2
Juf Ellen in groep 4/5/6
Start Kinderboekenweek
Mogelijke staking
Margemiddag groep 3 t/m 8

Vervoer gezocht; zie verderop
Start 17.00 uur
17.00-18.00 uur voor ouders èn
leerlingen
Alle leerlingen 12.00 uur vrij
Leerlingen groep 1/2 hele dag vrij

Leerlingen hele dag vrij?
Alle leerlingen 12.00 uur vrij

VERJAARDAGEN
14 sept.

Marjon Bijma

NIEUWS
Thema Trefwoord
Week 36: Startweek
■ Inhoud: De schooldeur gaat open: een goede start gewenst!
■ Bijbel: Twaalf leerlingen op pad (Lucas 9).
Week 37 t/m 39 (11 t/m 29 september): Vooruitkijken
■ Inhoud: Op weg naar een nieuwe toekomst. Wat staat je te wachten? Hoe bereid je je
voor?
■ Bijbel: Twaalf verkenners (Numeri 13); Koning Balak en Bileam (Numeri 22); Mozes ziet
het Beloofde Land (Deuteronomium 34).
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Start nieuw schooljaar……..Gouden Weken!
Na een aantal fijne weken vakantie is dan toch het
schooljaar 2017-2018 begonnen! Met nieuwe energie
en frisse moed stapten leerlingen en leerkrachten
maandag het schoolgebouw weer binnen. De eerste
weken staan in het teken van het maken van
gezamenlijke afspraken, elkaar ontmoeten, samen
spelen èn leren.
Maandag hebben alle leerlingen een wens
geschreven en in de wensboom gehangen.
Freerunning groep 3 t/m 8…….wie helpt met
vervoer?
Donderdag 14 en vrijdag 15 september is er een
freerunningspektakel in de sporthal De Leegens voor
de scholen.
De Aquarel is ingedeeld vrijdag 15 september van
12.30 uur tot 13.15 uur.
We zoeken ouders die willen helpen met vervoer.
Vertrek 12.00 uur. Terugkomst ongeveer 13.30 uur.
U kunt zich opgeven bij juf Dina (d.klauke@westerwijs.nl). Ook hangt er een
inschrijfformulier op prikbord en bij groep 1/2/3. Graag uiterlijk maandag 11 september.
Leerlingen hebben gymkleding èn zaalschoenen nodig.
Indien nodig wilt u uw kind dan een zitverhoger meegeven?
Voor meer algemen informatie over dit evenement zie www.freerunxperience.nl.
Stagiaire groep 1/2/3
Vanaf maandag 11 september zal Domique Bolt stage lopen in groep 1/2/3. Zij doet de 2jarige Pabo Top opleiding en zit in het laatste jaar.
Binnenkort zal ze zich voorstellen in de Nieuwsbrief.
Staking?
Er wordt vanuit de PO-raad opnieuw een staking voorbereid. Dit vanwege het feit dat de
regering onvoldoende middelen heeft toezegd om de werkdruk te verlagen en de salariëring
van leerkrachten in het basisonderwijs te verbeteren. De datum staat op donderdag 5
oktober, de dag van de leerkracht.
Leerkrachten kunnen individueel aangeven te willen staken indien het een landelijke staking
betreft. Op dit moment is nog niet alles duidelijk, maar wel willen we u alvast aangeven dat
er een mogelijkheid bestaat dat donderdag 5 oktober een extra vrije dag is voor uw
kind(eren). In de komende 2 weken zal vast meer duidelijk zijn. We houden u op de hoogte.
Informatie-inloopmiddag….voor ouders èn leerlingen
Aan het begin van het schooljaar had, in voorgaande jaren, elke groep een informatie-avond
over het komende schooljaar. Op deze avond kreeg u informatie over bijvoorbeeld de
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afspraken, routines, leerstof ed. Ook dit schooljaar doen we dat, maar we hebben er een
andere opzet van gemaakt.
We nodigen de ouders samen met de kinderen uit op maandag 18 september. We starten
dan heel kort gezamenlijk om 17.00 uur. Gevolgd door korte informatie in groep 1/2/3 (voor
betreffende ouders) en daarna kunt u samen met uw kind(eren) naar de groepen.
Leerkrachten zijn dan in de klas, materialen zijn in te zien en de kinderen kunnen zelf
vertellen over gemaakte afspraken, werkwijze enz. Belangrijke informatie krijgt u mee op
papier.
Afscheid leerlingen
In de zomervakantie hebben Gerrit en Ciska Pop hun huis verkocht en gaan binnenkort
verhuizen. Sven en Fleur Pop gaan dan ook met ingang van het nieuwe schooljaar naar Obs
De Opstap in Niekerk. We wensen Sven, Fleur, Gerrit en Ciska een hele fijne en goede tijd
toe op hun nieuwe school en dorp. Volgende week komen ze nog een dag(deel) afscheid
nemen van klasgenootjes en leerkrachten.
Hallo allemaal,
Langs deze weg willen wij jullie vertellen dat wij (Gerrit, Ciska, Sven en Fleur Pop) gaan
verhuizen, eerst tijdelijk naar Grijpskerk en in die tussentijd laten wij een woning bouwen
in Niekerk.
Doordat dit allemaal vrij snel is gegaan en heeft plaats gevonden in de zomervakantie, is er
in goed overleg met beide scholen afgesproken dat Sven en Fleur gelijk de 1e schooldag
naar hun nieuwe school in Niekerk “De Opstap” gaan.
Hier hebben ze zin in, maar vinden het ook wel spannend al die veranderingen.
Een nieuwe school en 2x verhuizen.
Sven en Fleur hebben altijd met veel plezier naar de Aquarel gegaan, en vinden het ook
jammer dat ze nu weggaan, en willen daarom graag nog een keer langskomen om afscheid
te nemen. Dit gaan ze waarschijnlijk in de 2e schoolweek doen.
Wij als ouders vinden de Aquarel een mooie school, waar veel georganiseerd wordt, door
de leerkrachten en ouders.
En hopen dat er in de toekomst veel nieuwe leerlingen bijkomen.
Een aantal jaren heb ik (Ciska) mij met veel plezier ingezet voor de OR, en wil de ORleden bedanken voor deze leuke en leerzame tijd.
Niekerk en Sebaldeburen ligt niet zover bij elkaar vandaan, we zien elkaar vast nog wel een
keer.
Groetjes van:
Gerrit, Ciska , Sven en Fleur Pop
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Luizencontrole
De school is hoofdluisvrij. Heel fijn! Om het ook zo te houden vragen we de ouders om
preventief éénmaal in de week te kammen. Mocht u luizen en/of neten constateren bij uw
kind, dan graag zo spoedig mogelijk melden op school.
Elke dinsdag na een vakantie zal er een controle zijn.

Informatie van buiten de school
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