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AGENDA
27 nov.
5 dec.

GGD verpleegkundige voor screening
leerlingen groepen 2 en 7
Sinterklaas

12 dec.
15 dec.

Landelijke onderwijsstaking?
Kindersjoelen

U heeft digitaal informatie
ontvangen
Aangepaste schooltijden groep
1/2/3; vanaf 12.00 uur vrij.
School dicht?

VERJAARDAGEN
25-11
30-11
01-12
02-12

Bart Kuipers
Jesse vd Til
Nick van Weert
Jessica Boshart

NIEUWS
Thema Trefwoord
Week 49 t/m 51 (4 t/m 22 december): Kerst, feest van geven
■ Inhoud: Het feest van Kerstmis, het verhaal van een kind in een kribbe, koninklijke
geschenken, het belang van delen en geven.
■ Bijbel: De geboorte van Jezus (Lucas 1; Matteüs 1 en 2).

Wecycle
Na de herhaalde oproep werden we nog overladen met apparaten. En hebben we de
benodigde hoeveelheid méér dan gehaald!! Allemaal hartelijk dank!
Geslaagde inloopochtend
Afgelopen woensdagmorgen hebben we een geslaagde
inloopochtend gehad voor peuters met hun ouders. Het
was een gezellige drukte in groep 1/2/3 en de eigen
leerlingen hebben de kleine peuters prima op weg
geholpen! Ook een aantal leerlingen die dit schooljaar
nog instromen zijn al wezen kennismaken.
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Toneelvoorstelling ‘Blijf’
Wij zijn naar een voorstelling geweest. Op 16 november 2017, op een donderdag, met de
hele klas. De voorstelling heette ‘Blijf’. De voorstelling was op de school De Opstap.
De hoofdpersonen waren Hanne en Sanne. Het ging over dat Hanne weg ging, omdat ze ging
verhuizen. Maar dat vond Sanne niet leuk, want ze waren vriendinnen.
En in het midden was er ook een vies stukje. Omdat Sanne kauwgom in haar neus deed. En
toen pakte Hanne het af en deed het in haar mond.
Maar de rest was wel leuk en het was ook vaak grappig.
Geschreven door Roosmarijn de Vries (groep 6)
Sinterklaas
Natuurlijk komt Sinterklaas ook op visite bij ons op de Aquarel. We
verwachten dat Sint en zijn Pieten om 8.30 uur aankomen. Ouders
mogen hierbij aanwezig zijn. Daarna zal Sinterklaas bij alle groepen
langs gaan. Alle leerlingen hoeven geen eten en drinken mee voor in
de ochtendpauze. Groep 1/2/3 is om 12.00 uur vrij. De leerlingen van
groepen 4 t/m 8 mogen brood meenemen om een tosti te kunnen
maken voor tussen de middag.
Staking 12 december
Bij deze Nieuwsbrief ontvangt u ook een informatiebrief met uitleg waarom er opnieuw een
landelijke onderwijsactie wordt georganiseerd.
Op woensdag 29 november zal er een openbare meet up zijn tussen de minister Arie Slob en
leerkrachten, onderwijsondersteuners, schoolleiders en schoolbestuurders. Het is dan aan
de mensen uit het onderwijsveld om de minister te overtuigen van de noodzaak: meer
salaris en minder werkdruk. Uiterlijk in de week van 5 december – als de Tweede Kamer
waarschijnlijk de OCW-begroting behandelt – wil het PO-Front weten hoe Slob tegemoet
gaat komen aan de eisen van het primair onderwijs, waarmee een totaalbedrag is gemoeid
van 1,4 miljard euro. Komt de minister niet tegemoet aan de eisen, dan zal er dinsdag 12
december opnieuw gestaakt worden.
Dat betekent dat pas in de week van 5 december duidelijk wordt of de staking daadwerkelijk
doorgaat. Na onze interne inventarisatie blijkt dat het nodig is om als team er eerst nog met
elkaar goed over te spreken. We vragen u dan ook er rekening mee te houden dat de school
op 12 december dicht zal zijn of dat enkele groepen geen onderwijs zullen krijgen.
Natuurlijk zullen we u op de hoogte houden van eventuele ontwikkelingen.
Abel Tasman
Groep 4 t/m 8 is vanmiddag naar de tewaterlating van de Waka-boot geweest in het kader
van de opening van het Abel Tasmanjaar. Ook zijn de prijzen uitgereikt van de
kleurplaatwedstrijd door onze burgemeester en de ambassadeur van Nieuw Zeeland!
De roeiers van de boot hebben na hun vaart een indrukwekkende Maori Haka dans voor ons
opgevoerd.
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Voor meer foto’s verwijzen we u naar onze website.
Nieuwe naam en logo
Een week geleden is de naam van de nieuwe Stichting bekend gemaakt tijdens een
gezamenlijke dag van directeuren en beleidsmedewerkers van beide stichtingen. Vanaf het
moment dat de fusie een feit zal zijn, zullen alle scholen van Westerwijs en Penta Primair
vallen onder de Stichting Quadraten.

De betekenis van de naam Quadraten is:
Quadraten is ‘kwadraten’. De ‘Q’ vertelt in welke tijd de naam, en dus de organisatie,
ontstaan is. Een ‘Q’ is een cirkel, of een O, die niet in zichzelf opgesloten zit, maar verbinding
met de buitenwereld maakt. Voor Onderwijs en Opvang is dit van primair belang.
De ruimte in een kwadraat is even groot als het kwadraat van de lengte van ieder van de
zijden. Kwadrateren is slechts mogelijk wanneer beide zijden gelijkwaardig zijn.
Kwadrateren is machtsverheffen. De grote kracht van macht is invloed. Verheffen betekent
hier en nu ‘onderwijs naar een hoger niveau brengen’. Dat is wat Westerwijs en Penta
Primair met de fusie beogen.
Kwadraten drukt beweging uit. Beweging binnen de organisatie, de school en daarbuiten.
Beweging die ontstaat doordat mensen elkaar ontmoeten, zich verbinden, plannen en
ideeën maken.
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Beweging doordat het ene kwadraat tot het andere leidt, er telkens nieuwe verbindingen
ontstaan.
De kracht van de organisatie, van de school en van de samenleving kwadrateert
voortdurend.
Tevens is er een filmpje gemaakt tijdens deze dag. Via deze link kunt u die bekijken;
Presentatie Stichting Quadraten
NL Doet….Oproep OR!
Hallo ouders/verzorgers,
We doen vanuit school al enkele jaren mee met NL Doet.
We kunnen hiervoor een financiële bijdrage aanvragen bij het Oranje Fonds.
Ook in 2018 willen we graag de handen weer uit de mouwen steken en voor de kinderen
leuke activiteiten bedenken in het kader van NL Doet.
Alle ideeën/klussen (groot en klein) zijn welkom, in en om school, als ook de dierenweide.
Wij zullen dan in de OR en in overleg met de docenten besluiten welke klussen we
aanpakken.
We hopen op leuke en creatieve input vanuit jullie kant. Graag ontvangen we dit voor 1
december.
Mailen kan naar: edwinboshart@live.nl
Mochten er nog vragen zijn dan kunt u contact opnemen met de OR leden (Linda, Jetske,
Chantal, Edwin, Anna, Susette)
Met hartelijke groet,
De Ouderraad
Leerkrachten groep 4/5/6
Meester Ronald zal de komende week op maandag, dinsdag en woensdag in groep 4/5/6
zijn. Op donderdag en vrijdag staat juf Ellen dan weer voor de groep.
Met meester René gaat het steeds een beetje beter en hij zal volgende week op dinsdag- en
woensdagochtend weer even kort op school zijn. Hij zal dan zowel in de klas als buiten de
klas werkzaamheden verrichten.
Vooraankondiging Legiorun….wie doet er mee?
Binnenkort zal de OR gaan vragen welke leerlingen èn welke ouders mee willen
doen aan de Legiorun in Grootegast op 31 maart 2018. Er is al veel informatie te
vinden op de site van de Legiorun; http://www.legiorun.nl

Informatie van buiten de school
Voedselbank Westerkwartier nodigt u uit!
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Tegen de tijd dat u dit artikel leest, staat het kerstfeest weer voor de deur. Het feest van hoop
op verwezenlijking van vrede op aarde, barmhartigheid, zuiverheid, liefde, gerechtigheid en
geluk voor iedereen.
En als je daarop hoopt, dan denk je als vanzelf aan alle hopeloosheid, oorlog, wreedheid,
misbruik, egoïsme, haat, onrecht, ongeluk en vuiligheid die er in deze wereld is.
Wij leven hier in Nederland en meer specifiek in het Westerkwartier over het algemeen
redelijk gelukkig en we hebben het gemiddeld redelijk goed. Het siert ons dan om, in deze tijd
voor kerst, wat extra stil te staan bij mensen die, hier vlak om ons heen, in armoede moeten
leven. Soms in stilte uitgehouden.
Voedselbank Westerkwartier staat deze mensen bij met een wekelijkse aanvulling op iets wat
een basisbehoefte is voor ons mensen: voedsel.
Het is vast zo, dat u in deze periode van het jaar met de kinderen wat meer dan anders
aandacht besteedt aan gemeenschapszin en aan het fenomeen “delen”. Wat zou het mooi zijn
als u, om de viering van het kerstfeest voor de cliënten van de voedselbank wat mooier te
maken, wat extra’s wilt komen brengen op één van de open middagen die de voedselbank
organiseert.
Mag ik u dan nu, in de aanloop naar het kerstfeest, op het volgende attenderen?
In december zijn er drie open middagen; te weten op dinsdag 12, woensdag 13 en donderdag
14 december. Telkens van 14.00 uur tot 18.00 uur. Op het depot aan de Bovenweg 23b in
Grootegast.
Iedereen is dan welkom om te komen kijken.
Vanzelfsprekend is de inbreng van houdbare producten van harte welkom!
Mocht u voedsel komen brengen, dan wil ik u erop attenderen, dat er geen behoefte is aan
alcoholische dranken (worden niet uitgegeven), koek en snoep (dit is meer dan voldoende op
voorraad).
Ik hoop ook, dat er wellicht mensen of bedrijven zijn die hun kerstpakket aan de voedselbank
willen schenken. Ook dat is van harte welkom!
Ik wens u een goede en fijne decembermaand toe met een prachtig Kerstfeest!
Wanneer u nog vragen heeft, neem dan gerust even contact op met Voedselbank
Westerkwartier:
telefoon depot:
email:
website:

0594 820997
algemeen@voedselbankwesterkwartier.nl
www.voedselbankwesterkwartier.nl

of met: of met José Buijvoets, coördinatie Voedselwerving
mobiele nummer: 06-26 2525 92
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Met een hartelijke groet, Willy Jansen-Baltink, bestuurslid Voedselbank Westerkwartier
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