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AGENDA
23 jan.

Groep 7/8 lezing André Kuipers

24 jan.
25/26 jan.
30 jan.
1/2 febr.
5 febr.
7 febr.
8/9 febr.
14 febr.
15/16 febr.
16 febr.
16 febr.
19-22 febr.

Margedag groep 1/2
Juf Ellen in groep 4/5/6
Groep 1/2/3 ‘Verhalenmachine’
Juf Ellen in groep 1/2/3
Laatste stagedag juf Dominique
Margedag groep 1/2
Juf Ellen in groep 4/5/6
Mogelijke onderwijsstaking?
Juf Ellen in groep 1/2/3
Rapporten mee
Kindercarnaval
10 min.gesprekken gr. 1 t/m 7
Adviesgesprekken gr. 8
Juf Ellen in groep 4/5/6
Voorjaarsvakantie

22/23 febr.
26 febr.-2 maart

Vertrek 13.00 uur. Terug op
school +/- 15.30 uur.
Leerlingen groep 1/2 hele dag vrij
Wie wil en kan helpen?

Leerlingen groep 1/2 hele dag vrij

Zie affiche verderop
Intekenlijst volgt

VERJAARDAGEN
26-01
04-02

Meester Ron
Rick Teitsma

NIEUWS
Thema Trefwoord
Week 5 t/m 7 (29 januari t/m 16 februari): Je krijgt wat je verdient
■ Inhoud: Je krijgt wat je verdient, maar verdien je ook wat je krijgt? Over gelijke en
ongelijke behandeling, over beloning en straf. Over een kans verdienen voor een nieuwe
toekomst.
■ Bijbel: Schulden bij de koning (Matteüs 18); Arbeiders in de wijngaard (Matteüs 20); De
talenten (Matteüs 25); Het ongeluk met de toren (Lucas 13); De boom zonder vruchten
(Lucas 13); Zacheüs (Lucas 13).
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Facebook
De facebookpagina is in de
lucht!
Er zijn nog wel enkele
problemen met het vinden van
de pagina, maar een enkeling
is het al gelukt. We blijven nog
proberen om de vindbaarheid
te verbeteren. Wie heeft er
eventueel tips?

Afscheid juf Dominique
Maandag 5 februari is juf Dominique voor het laatst in groep 1/2/3. Haar stageperiode op de
Aquarel is dan afgelopen en de week erna zal ze op een volgende school beginnen. We
willen haar héél hartelijk bedanken voor haar inzet en betrokkenheid en natuurlijk veel
succes toewensen met het laatste blok van haar opleiding.
We zijn blij dat we opnieuw voor het komende half jaar weer een stagiaire hebben gevonden
voor in groep 1/2/3. Juf Liset zal direct aansluitend beginnen met haar stage in groep 1/2/3
en wel voor 2 dagen in de week. In overleg met juf Wietske zullen de dagen nog worden
verdeeld. Juf Liset zal zich in de volgende nieuwsbrief even aan u voorstellen.
Natuurlijk heten we haar van harte welkom bij ons op school!
Schoonmaak gr. 1/2/3
Al het materiaal en lokaal van groep 1/2/3 is weer schoon!
Alle ouders van groep 1/2/3 hebben hun steentje
bijgedragen. Allemaal héél erg bedankt.
Luizenvrij
Dinsdag 9 januari is er een controle uitgevoerd en zijn er geen luizen en neten
geconstateerd. Dat is altijd erg fijn nieuws. Echter in veel scholen zijn er toch relatief veel
besmettingen. We vragen de ouders dan ook om alert te zijn en te blijven. Wekelijks
preventief kammen is daarvoor een prima methode.
Mogelijke onderwijsstaking….houd rekening met gesloten schooldeuren…
De overheid blijft bij het eerder ingenomen standpunt van toegezegde bedragen om de
werkdruk te verminderen en de salariëring te verhogen. Daarom hebben de bonden de
leerkrachten nu opgeroepen voor een estafette-staking. Er wordt niet landelijk gestaakt,
maar in clusters op verschillende data. De drie noordelijke provincies Groningen, Friesland
en Drenthe is het eerste cluster en de geplande datum is op woensdag 14 februari.
Op dit moment zijn we binnen het team aan het inventariseren welke leerkrachten er wel en
niet willen/gaan staken. Zodra er meer duidelijk is, laten we u dat weten.
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Boekenpakket Wecycle
We hebben een mooi pakket boeken ontvangen van
Wecycle! Dit mede dankzij uw medewerking bij het
inzamelen van apparaten. Hartelijk dank.
We hopen volgend jaar weer op u te kunnen
rekenen.

Hulp bibliotheekprogramma "verhalenmachine" groep 123
Beste (groot)ouders van groep 123,
Op 30 januari van 8.30 uur tot ca. 10 uur komt Femke Doorenspleet van de bibliotheek in
Grootegast bij ons op school. Als klas gaan we meedoen aan de les “De Verhalenmachine”.
Uw (klein)kind gaat tijdens deze les een digitaal prentenboek maken in groepjes van 3. Om
elk groepje van een begeleider te voorzien hebben we uw hulp nodig. Ook opas’ en oma’s
worden van harte uitgenodigd om te komen helpen.
U begeleidt een groepje van 3 kinderen. Per groepje krijgen de kinderen een set plaatjes met
verschillende tekeningen met één thema. Ze kiezen elk 1 plaatje uit om hun eigen verhaal
mee te vertellen. Deze plaatjes plakken ze op een zelfgekozen volgorde op een strook met
drie vakjes. Zo krijgt het verhaal een begin, een midden en een einde en ontstaat hun eigen
verhaal.
Uw rol is het begeleiden van de kinderen in het vertellen van hun eigen verhaal. Van het
verhaal maken we een digitaal prentenboek. Dat kan alleen met uw hulp.
We hopen dat u wilt meehelpen met dit leuke programma. Aanmelden kan bij Marjan, door
deze mail te beantwoorden of dit persoonlijk aan haar door te geven voor vrijdag 26 januari.
Graag tot dan.
Met vriendelijke groet
Marjan Wieringa

Bezoek André Kuipers groep 7/8
Groep 7/8 is vanmiddag bij een boeiende en inspirerende bijeenkomst geweest met André
Kuipers. Hierbij alvast een groepsfoto…..natuurlijk met de astronaut!

SWS De Aquarel; Kerkweg 5, 9862 TH Sebaldeburen, 0594-613814, info@deaquarel.nl , www.deaquarel.nl

Nieuwsbrief Samenwerkingsschool De Aquarel

Informatie van buiten de school
Kindercarnaval
Toneelgroep Heisa
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Zondag 18 februari in het BaronTheater
Heisa met: Blijf!
Vlak onder het dak zit de zolder van Hanne. Het leukste aan de zolder van Hanne? Dat ze er altijd met
Sanne is. Als Sanne langskomt is de zolder niet meer gewoon de zolder, maar is het hun plekkie. Je
kunt er spelen, vervelen, verdwalen, verkleden, verstoppen, verfrommelen en ver… ver… ver… ver
weg.
Hanne gaat verhuizen naar ver ver weg. Sanne wil het liefste mee, maar dat gaat natuurlijk niet. Wat
nu?
“Blijf!” is een muzikale voorstelling over herinner-dingen, voor kinderen vanaf ongeveer 4 jaar.

Aanvang 15.00 Reserveren gaat via: theaterheisa@gmail.com
Entree: € 6,00 kinderen t/m 12 jaar € 4,00
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