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AGENDA
12 dec.
15 dec.
21 dec.
23 dec. t/m 7 jan.

Landelijke onderwijsstaking
Kindersjoelen
Kerstviering
Kerstvakantie

School dicht
Gewone schooltijden

VERJAARDAGEN
13 december
21 december

Naomi Kuipers
Julian vd Molen

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).

Landelijke onderwijsstaking
Vanwege het feit dat de regering onvoldoende tegemoet komt aan de gestelde eisen van het
onderwijsveld, wordt er opnieuw dinsdag 12 december gestaakt. Ook het personeel van De
Aquarel sluit zich aan bij de staking. Dat betekent dat de school dicht zal zijn op die dag. Alle
ouders/verzorgers zijn hierover al eerder geïnformeerd.
Facebook
Met ingang van begin januari gaat de facebookpagina van de Aquarel in de lucht. Dit is in
principe eerst voor een half jaar om te kijken of het werkbaar is. Het betekent wel dat we
van alle ouders vragen om aan te geven of zij wel of niet toestemming geven om foto’s te
mogen plaatsen van hun kind(eren). Alle oudsten krijgen volgende week een invulformulier
mee. Op dat formulier kunt u per kind aangeven of u toestemming geeft ja dan nee. Wilt u
die invullen en weer op school inleveren? Graag uiterlijk donderdag 21 december.
In principe plaatsen we alleen foto’s waar meerdere kinderen op staan. En zal het niet gaan
om het kind, maar meer om het geheel of om de activiteit.
Personeel
Gelukkig gaat het met meester René steeds weer een beetje beter. Meester René komt
steeds weer iets langer en iets meer op school. Meester Ronald blijft ook nog gewoon in
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groep 4/5/6. Vandaag en komende maandag kan meester Ronald helaas niet. Dat betekent
dat er een invaller zal zijn: juf Sita van Veenen.
Kerst
Op donderdag 21 december gaan we
met de leerlingen Kerst vieren. Dit jaar
zal het feest gevierd worden in eigen
groepen. En zal er een lunch worden
georganiseerd (door leerlingen) voor
enkele dorpsbewoners. Deze mensen
zijn/worden uitgenodigd door de school.
De Kerstcommissie zet de laatste puntjes
op de i. U krijgt nog een mail met verdere informatie.
Vuurwerkvoorlichting
Op 7 December 2017 ging groep 7/8 van de Aquarel naar de vuurwerkvoorlichting in
Grootegast. Eenmaal op de fiets was er veel gelach en gegiechel. Toen we aankwamen bij de
Brandweer/Gemeenteraad kregen we uitleg van de Brandweer, Politie, Ambulance en
bureau Halt over vuurwerk. Bij de Politie hadden ze een filmpje over vuurwerk kopen in het
buitenland. Bij de Brandweer hadden ze een filmpje over mensen die bij de jaarwisseling de
hulpverleners gingen tegenwerken en met vuurwerk gaan begooien. En bij de Ambulance
gingen ze vertellen over iemand die is dood gegaan door vuurwerk. En tenslotte kwamen wij
bij bureau Halt. Daar ging een mevrouw vertellen over haar baan bij bureau Halt. Zij vertelde
dat kinderen die gevaarlijk doen en zich niet aan de regels houden met vuurwerk een
taakstraf krijgen en de schade moeten betalen wat hij of zij kapot heeft gemaakt. En
tenslotte gingen we gewoon weer naar school.
Door Sybren Dijkstra

Sinterklaas
5 december 2017 kwam Sinterklaas met zijn Pieten langs.
Hij bracht cadeautjes bij iedere klas.
Hij kwam als eerst bij groep 7/8.
We gingen met een spel de surprises uitpakken.
1.Was liedje zingen. 3. Regel aan groepsgedicht toevoegen, 4. Groepstekening verder
tekenen etc.
En als jij je surprise had mocht je hem openmaken het gedicht voorlezen en kijken wat er in
zit.
Na 20 minuten gingen Sint en zijn Pieten weer weg op naar de volgende groepen.
Van: Iris Bijma
SWS De Aquarel; Kerkweg 5, 9862 TH Sebaldeburen, 0594-613814, info@deaquarel.nl , www.deaquarel.nl
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Een geslaagd Sinterklaas-feest
Sinterklaas en zijn Pieten zijn dit jaar muzikaal onthaald op De Aquarel, met een heuse
fanfare! In de ochtend zijn ze in alle groepen op bezoek geweest. Sinterklaas is verwend met
allerlei optredens, tekeningen, moppen en liedjes. Hij heeft ons beloofd om volgend jaar
weer terug te komen.

Informatie van buiten de school
Geen.
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