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AGENDA
21 en 22 sept.
26 sept.
27 sept.
28 sept.

Juf Ellen in groep 1/2/3
Extra hoofdluiscontrole
Margedag groep 1/2
Toneelvoorstelling

28 en 29 sept.
4 okt.

Juf Ellen in groep 4/5/6
Start Kinderboekenweek

5 okt
5 en 6 okt.
13 okt.

Landelijke onderwijsstaking
Juf Ellen in groep 1/2/3
Afsluiting Kinderboekenweek

12 en 13 okt.
16 okt.

Juf Ellen in groep 4/5/6
Teamscholing
Margemiddag alle groepen
Omgekeerde oudergesprekken
Juf Ellen in groep 1/2/3
Herfstvakantie

17 okt.
19 en 20 okt.
23 t/m 27 okt.

Leerlingen groep 1/2 hele dag vrij
Obs De Opstap, Groep 1 t/m 8
Leerlingen groep 7/8 fiets mee!
U bent welkom bij de opening om
8.30 uur
Leerlingen hele dag vrij
13.30-14.00 uur
U bent van harte welkom.

Alle leerlingen 12.00 uur vrij
Groep 1 t/m 7

VERJAARDAGEN
Geen jarigen deze periode…..

NIEUWS
Thema Trefwoord
Week 40 en 41 (2 t/m 13 oktober): Samen leven
■ Inhoud: Leven in een land met verschillende culturen, mensen met een verschillende
achtergrond.
■ Bijbel: Jozua stuurt spionnen uit, o.a. naar Jericho (Jozua 2); De twaalf stammen steken de
Jordaan, de grens over. In/bij de rivier leggen ze symbolisch twaalf stenen neer (Jozua 3);
Jericho wordt ingenomen met hulp van Rachab (Jozua 5); De dood van Jozua (Jozua 24).
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Hoofdluiscontrole
Bij de laatste controle zijn geen nieuwe besmettingen geconstateerd. Er zijn nog wel (oude)
neten gevonden. Deze ouders zijn op de hoogte gebracht. Dinsdag 26 september vindt er
nogmaals een controle plaats. Wilt u ook vooral alert blijven?
Staking 5 oktober…SWS De Aquarel doet mee
Ook op De Aquarel sluit de meerderheid van de leerkrachten zich aan bij de landelijke
onderwijsstaking op 5 oktober. Dat betekent dat de schooldeuren op die dag dicht zijn en de
leerlingen een vrije dag hebben. We realiseren ons dat het voor ouders/verzorgers ‘lastig’
kan zijn. Echter verminderen van werkdruk en een meer gelijkwaardige salariëring is
essentieel voor het waarborgen van 'Goed Onderwijs' voor nu èn in de toekomst. W e hopen
dan ook op uw begrip en medewerking om voor vervangende opvang te zorgen. Bij voorbaat
hartelijk dank.
Teamscholing ‘Woordenschat’
Ontwikkelingen in het onderwijs gaan erg snel. Inzichten over ‘leren’ veranderen, nu steeds
meer de werking van het brein duidelijk wordt. Dat betekent dat professionaliseren voor
leerkrachten erg belangrijk is.
Dit schooljaar volgt het team gezamenlijk een scholing op het gebied van Woordenschat.
Voor de leerlingen is een goede woordenschat van essentieel belang voor het begrijpen van
teksten. Dit komt op alle vakgebieden terug. De scholing is erop gericht om Woordenschatonderwijs schoolbreed en vakdoorbrekend in te zetten.
De scholing wordt gevolgd met het team van OBS Het Kompas en wordt gegeven op een
viertal middagen. Op die middagen zijn de leerlingen om 12.00 uur vrij. Ze staan al in het
rijtje van de marge(mid)dagen.
10 jaar Samenwerkingsschool De Aquarel!
Het is tien jaar geleden dat de nieuwe dorpsschool De
Aquarel van start is gegaan. Destijds ontstaan uit twee
basisscholen met verschillende grondslagen. Als één van
de eerste in Nederland heeft hier in Sebaldeburen een
fusie plaatsgevonden tussen een openbare en een
christelijke school. Een proces waar alle partijen; ouders,
dorpsgenoten, teams en bestuurders trots op mogen zijn!
Een kleurrijke dorpsschool is het resultaat!
Ondertussen zijn er onder de vlag van Penta Primair en Westerwijs al acht
samenwerkingsscholen ontstaan en is zelfs een bestuurlijke fusie aanstaande.
Afgelopen informatie-avond hebben we alvast
een kleine traktatie uitgedeeld. Natuurlijk
komen we er tijdens het jaar steeds weer op
terug.
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Freerunning
Afgelopen vrijdag 15 september hebben de
leerlingen van groepen 3 t/m 8 genoten van een
prachtig freerun-evenement!
Ouders bedankt voor de hulp met het vervoeren
van de leerlingen.
Koelcel
Vanaf afgelopen maandag maken we geen
gebruik meer van de de koelcel van het
Spectrum. Dit betekent dat de broodjes en het
drinken voor tussen de middag dus niet gekoeld
bewaard kunnen worden. In de praktijk blijkt dat
het niet nodig is en ook een aantal kinderen liever hun lunch niet in de koeling heeft.
Kinderboekenweek
Op 4 oktober starten we op school met het project rond de
kinderboekenweek. Het thema van de kinderboekenweek is
"griezelen". U bent welkom bij de opening om 8.30 uur.
In de groepen zullen deze weken wel de nodige griezels en
(lees)monsters gemaakt worden. Verder gaan we op 6
oktober bezig met het uithollen van pompoenen. Verder
staat er nog een voorleeswedstrijd van kinderen gepland en
een voorleescircuit, waarbij "gastvoorlezers" zullen worden
uitgenodigd om voor te lezen aan de kinderen.
Op vrijdag 13 oktober is de afsluiting van 13.30 tot 14.00 uur.
Ook hierbij bent u van harte welkom!
Toneelvoorstelling ‘Blijf’
Donderdag 28 september gaan alle kinderen van “de Aquarel” naar o.b.s. “de Opstap” voor
een voorstelling. Groep 123 is welkom vanaf 9.30 uur. De voorstelling van groep 4 t/m 8
start om 11 uur. Geweldig dat er nu al voldoende ouders zijn om de leerlingen van groep 1
t/m 6 te brengen en halen. Super!
De leerlingen van groep 7/8 gaan op de fiets.
De leerlingen bezoeken een voorstelling van theatergroep Heisa. De voorstelling "BLIJF!"gaat
over de vriendinnen Sanne en Hanne. Hanne gaat verhuizen en Sanne wil het liefst mee,
maar dat gaat natuurlijk niet. Wat nu?
Hoe dit opgelost wordt hoort u wel van uw kind.
‘Sparen voor je schoolbieb’actie Bruna
Van 4 t/m 15 oktober is er de jaarlijkse Kinderboekenweek met thema ‘Gruwelijk eng!’
Ook dit jaar organiseert de Bruna een kassabonnen-actie. Als u tijdens de Kinderboekenweek
een kinderboek koopt bij een Bruna-winkel, dan kunt u de kassabon inleveren op school. Wij
verzamelen de kassabonnen en voor 20% van het totaalbedrag kan de school dan boeken
uitzoeken bij deze Bruna winkel.
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GGD
Uw kind komt in groep 2 en in groep 7 in contact met GGD Groningen. Behalve dit
contactmoment tussen uw kind en de doktersassistent, is GGD Groningen voor u als ouder
echter altijd te bereiken bij vragen over opvoeding over gezondheid. Vragen stellen kan óók
via WhatsApp. Handig!
GGD Groningen
Telefoon:
050 367 4991
WhatsApp:
06 10565212
Facebook:
facebook.com/ggdgroningen
Website:
www.ggd.groningen.nl

Informatie van buiten de school
Flyer kinderkleding beurs
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Kinderboekenweek activiteiten bibliotheek
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