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AGENDA
10 nov.
11 nov.
13 nov.

Sint Maartenviering op school
Lampionnenkeuring Spectrum
Voorlichting voortgezet onderwijs

15 nov.
15 nov.
15 nov.
16 nov.
16 nov.

Margedag groep 1/2
Voorlopig adviesgesprekken groep 8
Facultatieve oudergesprekken
Fietsverlichtingscontrole gr. 4 t/m 8
Toneelvoorstelling Heisa

22 nov.

5 dec.

Inloopochtend voor nieuwe kleuters
èn hun ouders
Reshare
Opening Abel Tasman jaar
GGD verpleegkundige voor screening
leerlingen groepen 2 en 7
Sinterklaas

12 dec.
15 dec.

Landelijke onderwijsstaking?
Kindersjoelen

22,23 nov.
24 nov.
27 nov.

Organisatie kidsclub Sebaldeburen
Voor ouders en leerlingen groepen
7 en 8. Inloop 18.45 uur en start
19.00 uur.
Leerlingen gr. ½ vrij

Fietsen mee!
Voor alle leerlingen in OBS De
Opstap in Niekerk

Groep 4/5/6 en 7/8 uitgenodigd

Aangepaste schooltijden groep
1/2/3; vanaf 12.00 uur vrij.
School dicht?

VERJAARDAGEN
10-11
11-11
19-11
24-11

Meester Alje
Joshua Perri
Melvin Pama
Juf Dina

NIEUWS
Thema Trefwoord
Week 46 t/m 48 (13 november t/m 1 december): Horen
■ Inhoud: De betekenis van geluid en het belang van luisteren, horen en begrijpen.
■ Bijbel: Eli en Samuël (1 Samuël 1 t/m 8).
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Rooster facultatieve oudergesprekken èn voorlopig advies gesprekken
De betrokken ouders krijgen vrijdag via de mail het rooster toegezonden. Indien u géén
rooster ontvangt, dan is er voor uw kind geen gesprek ingepland of is er al een andere
afspraak met u gemaakt.
Onderwijsstaking?
Op dinsdag 12 december zal er naar alle waarschijnlijkheid opnieuw een landelijke
onderwijsstaking zijn. Op dit moment is nog niet duidelijk welke collega’s wel en niet gaan
staken en hoe de beide Stichtingen erin staan. Wij gaan dit intern bespreken en zullen op
basis daarvan bekijken of de school open blijft of sluit. Indien er duidelijkheid is, brengen we
u direct op de hoogte.
Kwaliteitsimpuls Muziekonderwijs in samenwerking met
Stichting Muziekonderwijs Grootegast
Deze week is vakdocente Gerdien Kuipers gestart met de
muzieklessen in groep 1/2/3 en 4/5/6. Dit gebeurt in een
constructie ‘Living Lab’. Dat betekent dat de vakdocente zorgt
voor versterken van de vakkennis bij onze eigen leekrachten. Juf
Gerdien verzorgt een les en de week erna doet de eigen
leerkracht de muziekles. Er vindt overleg plaats over de inhoud en de didactiek van de
lessen. Zo zorgen we ervoor dat er een duurzame kwaliteitsimpuls zal plaatsvinden. Dit
project vindt plaats in goede samenwerking met de Stichting Muziekonderwijs Grootegast.
In groep 7/8 zal ook een muziekproject worden uitgevoerd. Met de betrokken instantie zijn
we in overleg over de exacte invulling. Meer informatie volgt.
Thema ‘Feest’
De muziekprojecten hebben het thema ‘Feest’. Dat is niet
zomaar gekozen. SWS De Aquarel bestaat immers dit schooljaar
tien jaar! Het ligt in de bedoeling om deze muzikale projecten
dan ook feestelijk af te sluiten. Natuurlijk zult u daarbij
uitgenodigd worden.
Opening Abel Tasman jaar
Op vrijdag 24 november zal de officiële opening van het Abel Tasman jaar plaatsvinden. Dit
begint ’s ochtends in Lutjegast. In de middag zal het gezelschap (Collegeleden, ambassade
Nieuw Zeeland, Provincie etc.) naar Sebaldeburen komen. Daar wordt om 13.30 uur een
bijzondere boot, een Waka-boot te water gelaten. Deze boot is gemaakt door een Maoristam. De groepen 4/5/6 en 7/8 zijn uitgenodigd om hierbij te zijn. Ook u als ouders kunt een
kijkje komen nemen. Om 14.00 uur is het programma afgelopen.
GGD
Op maandag 27 november komt Dea vd Veen, ggd-verpleegkundige, op school om de
jaarlijkse screening uit te voeren bij de leerlingen van de groepen 2 en 7. Voorheen
ontvingen ouders de informatiebrieven via de school. Vanaf dit schooljaar krijgt u de
informatie per post thuisgestuurd en kunt u online vragenlijsten en
toestemmingsformulieren invullen.
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Fietsverlichtingscontrole
De dagen worden weer kort en dat betekent dat kinderen geregeld fietsen terwijl het buiten
donker is. Voor de veiligheid is het dan van het grootste belang dat de verlichting van de
fiets in orde is.
Op donderdag 16 november komen leden van de werkgroep Veilig Verkeer Nederland uit
Grootegast de fietsverlichting controleren.
De leerlingen van groepen 4 t/m 8 hebben vorige week een foldertje mee gehad. Daarin
staan de wettelijke eisen en de gewenste maatregelen. Als de fiets goedgekeurd wordt,
krijgt de leerling een ‘ok-sticker’. Leerlingen vinden het over het algemeen fijn dat ze weten
dat hun fiets goedgekeurd gaat worden. We vragen u dan ook om de fiets, samen met uw
kind, te controleren en indien nodig te repareren.
Toneelvoorstelling ‘Heisa’
Het heeft wat voeten in de aarde om deze voorstelling opnieuw te regelen. Dit omdat er
meerdere partijen bij betrokken zijn. Uiteindelijk is ook de genoemde datum in de vorige
Nieuwsbrief verschoven. Juf Marjan is de contacpersoon en zij heeft u al via een mail laten
weten van hoe en wat.
Groep 7/8 gaat op de fiets.
Het vervoer voor de andere groepen is geregeld.
Reshare
Woensdag 22 november (8.15 – 16.00 uur) en donderdag 23
november (tot 8.30 uur) kunt u weer zakken met kleding en
dergelijke inleveren ten behoeve van Reshare.
De school ontvangt er een vergoeding voor. Hoe meer kilo’s, hoe
hoger de vergoeding. U helpt toch ook mee?
Alvast onze hartelijke dank!
Wat wordt er wel ingezameld?
Alle draagbare boven – en onderkleding
Draagbare schoenen (aan elkaar gebonden)
Huishoudtextiel (washandjes, handdoeken, tafellakens, dekens, kussenslopen)
Zachte knuffelbeesten
Wat wordt er niet ingezameld?
Vloerbedekking, tapijten en snij afval (kleine lappen stof)
Niet draagbare kleding en schoenen
Dekbedden, kussens, tuinstoelkussen, etc.
Werkkleding en vervuilde kleding
Hard speelgoed
Kledingzakken waar de beste kleding al uit is gehaald/gesorteerd (bijv. van een
kringloopwinkel)
Hoe moet de kleding verpakt worden?
Alles dient verpakt te zijn in een dichte plastic zak (s.v.p. niet in dozen). Een plastic zak biedt de
beste bescherming tegen het vuil en nat worden van de kleding.

Informatie voortgezet onderwijs
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De ouders/verzorgers van de leerlingen van groep 7/8 hebben al eerder een brief ontvangen
van de leerkrachten met informatie over het voortgezet onderwijs. Maar we willen nog
graag het volgende meegeven.
We krijgen steeds meer informatie en uitnodigingen per mail mbt het voortgezet onderwijs.
De scholen doen steeds meer, maar ook steeds andere dingen. Daarnaast krijgen we zoveel
doorstuurverzoeken, ook van scholen ver buiten ons spreidingsgebied, dat we niet meer
volledig kunnen zijn. We willen de ouders/verzorgers van de leerlingen van groep 8 erop
wijzen zelf actief te zijn op zoek naar informatie. Op de websites van de scholen is veel te
vinden. Bijvoorbeeld: Ouderinformatie-avonden waren voorheen rond de open dagen, maar
worden tegenwoordig al vaak in deze periode gegeven.
Mochten er doe-dagen zijn of oriëntatiemogelijkheden die georganiseerd zijn onder de
reguliere schooltijden van De Aquarel, dan kunt u gerust contact opnemen met de betrokken
leerkrachten. We zijn zeker bereid om daar aan mee te werken.
Zakelijke ouderavond
Afgelopen dinsdag heeft de OR de zakelijke ouderavond gehouden. Alle agendapunten en
stukken zijn behandeld. De financiële stukken zijn ter tafel uitgereikt en besproken.
De OR en de MR hebben een voltallige bezetting. De ID commissie heeft 3 leden in plaats
van 4. Er zal nog actief gezocht worden naar een ouder die wil toetreden. Dus mocht u een
steentje willen bijdragen of nog vragen hebben, dan kunt u contact leggen met Anita Bijma.
De (vrijwillige) ouderbijdrage voor schooljaar ’18-’19 is vastgesteld op € 40,-- per kind. Dat is
hetzelfde bedrag als dit schooljaar.

Informatie van buiten de school

Afdeling Grootegast e.o.

GPS wandeling in Noordsche Veld met
Scharrelkids IVN Grootegast e.o.
Heb je weleens een gps-wandeling gemaakt? Dat is een natuurwandeling met
een gps, waarbij er schatten gevonden moeten worden. Dat kan op
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zondagmiddag 19 november a.s. op Het Noordsche Veld nabij Norg. We gaan in
groepjes een route volgen met behulp van de gps. Onderweg moeten er schatten
worden gevonden en opdrachten gedaan. Dat is heel spannend. De wandeling
wordt voor ons georganiseerd door IVN Norg. De start van de gps-wandeling is
op de parkeerplaats van Staatsbosbeheer. Daar kom je door vanuit Norg richting
Donderen na Theehuis De Bosrand rechtsaf te slaan. We beginnen om 14.00 uur.
We vertrekken om 13.00 uur vanaf de parkeerplaats voor het gemeentehuis in
Grootegast. Je moet je wel even opgeven, want er kunnen maximaal 25 kinderen
mee en vol=vol. We zijn rond vijf uur weer terug.
Voor de jeugdleden van IVN is het gratis; niet-leden betalen € 2.00
Opgave bij hwoltjer@home.nl of tel. 0594-613253.
Kijk voor de laatste informatie op de website ivngrootegast.

Scharrelkids IVN Grootegast e.o.

Kind en natuur
Voor mensen is natuur heel belangrijk, en vooral voor kinderen.
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de natuur een heilzame
werking heeft op de mens, er is minder stress als je in de natuur bent, je
geneest sneller van ziekten als je zicht hebt op natuur.
Lange tijd was het vanzelfsprekend dat je als mens midden in de natuur leefde,
op het platteland speelden de kinderen eindeloos in weiden en bossen.
Simon Olbertijn (woonachtig in Grijpskerk) is docent aan de Stenden-PABO in
Leeuwarden. Hij heeft onderzoek gedaan naar het gedrag van kinderen die
spelen in de natuur. Welke processen spelen zich af, wat gaan kinderen doen als
ze vrij mogen spelen? Spelen in de natuur blijkt een rijke bron van leren, van
sociale ontwikkeling en van kunst. Opvoeders, leerkrachten, ouders en
grootouders: geef het kind de ruimte om te spelen en te exerimenteren en op die
manier zich breed te ontwikkelen. Spelen in de natuur is een onmisbaar deel van
de ontwikkeling van jonge kinderen tot creatieve en evenwichtige volwassenen.
IVN Grootegast e.o. nodigt u dan ook van harte uit voor deze informatieavond.

De avond is op woensdag 22 november a.s. en zal worden gehouden in café
“De Klap” Hoofdstraat 16 in Grootegast.

De avond begint om 20.00 uur.
Laat deze avond u niet ontkomen!
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IVN Grootegast e.o.

Zondag 26 november in het BaronTheater.
Sinterklaas Theatervoorstelling: LEKKERIEUWWW!!!!
Groenten is gezond en sporten is goed voor je!!!!
Maar is groente wel zo lekker? En is sporten wel zo leuk?
LEKKER IEUWWW! Gooit alles in de blender in deze fanatieke familie voorstelling.
Zijn Sinterklaas en zijn Pieten klaar voor deze vernieuwde versie van pakjesavond 2.0??
Met ‘‘Lekker IEUWWW’’ levert Blinder wederom een volledig nieuwe Sinterklaasproductie die zo "vet
lekker fanatiek" is dat je niet stil kunt blijven zitten tijdens deze voorstelling. ‘‘Lekker IEUWWW’’
is het nieuwe spektakel in de Friese theaters. Maar komt tevens naar het Groninger Opende
Geweldige voorstelling voor het gehele gezin !!!

Aanvang: 15:30 uur. entree: €6,50 Reserveer snel !!
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