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AGENDA
16 febr.
16 febr.

Rapporten mee
Rooster oudergesprekken

16 febr.

Kindercarnaval

19 t/m 22 febr.

Oudergesprekken gr. 1 t/m 7
Adviesgesprekken gr. 8
Feestelijke muzikale afsluiting

22 febr.
22/23 febr.
26 febr.-2 maart
6 maart
7 maart
9/10 maart
16 maart
19 maart
21 maart
22 maart

Juf Ellen in groep 4/5/6
Voorjaarsvakantie
Luizencontrole
Inloopochtend ouders en open levolessen
NL Doet
Kindersjoelen
Teamscholing. Margemiddag alle
groepen
Onderwijsdag Quadraten. Margedag
Voorstellingen:
10.30-11.20 uur groep 456 c.b.s. “de
Rehoboth” Oldekerk
10.45-11.30 uur groep 123 g.b.s.
“Christal” Grootegast

U krijgt het rooster digitaal
toegezonden.
Start 19.00 uur in ’t Spectrum.
Georganiseerd door de Kidsclub.

U bent van harte uitgenodigd! Het
duurt van 13.15-13.45 uur.

Van 8.30-11.00 uur

In ’t Spectrum. Georganiseerd
door de Kidsclub.
Alle leerlingen 12.00 uur vrij
Alle leerlingen hele dag vrij
Hulp voor vervoer gezocht

VERJAARDAGEN
19-02
25-02

Conciërge Koos
Dennis Teitsma

NIEUWS
Thema Trefwoord
Week 8 t/m 11 (19 februari t/m 16 maart): Veel en weinig ■ Inhoud: Veel en weinig, rijkdom
en armoede. De waarde van delen. ■ Bijbel: De bloemen en de vogels hebben geen zorgen
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(Lucas 12); De rijke jongeling (Lucas 18); Intocht in Jeruzalem (Lucas 19); Het muntje van de
weduwe (Lucas 21).
Uitnodiging voor afsluiting Muziekproject
Juf Gerdien heeft vanaf november verschillende muzieklessen
verzorgd in groep 1 t/m 6. Op donderdag 22 februari zal dit
afgesloten worden met een muzikaal feestelijk optreden.
U bent van harte uitgenodigd van 13.15 – 13.45 uur. Juf
Gerdien moet daarna direct door naar een andere school.
Inloopochtend en open levo-lessen
Woensdag 7 maart zijn ouders en andere belangstellenden van harte welkom op onze
inloopochtend. U kunt dan tussen 8.30 en 11.00 uur op elk gewenst moment even in de klas
kijken. Het programma zal zoveel mogelijk het gewone rooster zijn. U krijgt volgende week
nog het lesprogramma van iedere groep per mail. In iedere groep zal er ook een levo-les
worden gegeven.
De levo-lessen zijn de lessen die uiting geven aan onze samenwerkingsschool-gedachte en
dus een belangrijk onderdeel. Mocht u graag een levo-les bij willen wonen, maar bent u niet
in de gelegenheid op deze ochtend, overlegt u dan met de desbetreffende leerkracht.
Cultuurvoorstellingen
Stuurgroep Cultuureducatie Westerkwartier heeft ook
dit jaar weer een aantal schitterende voorstellingen
georganiseerd. En de leerlingen van De Aquarel gaan
er natuurlijk naartoe. Bij elke voorstelling zijn
lesbrieven en de leerkrachten zullen deze ook behandelen, zodat het geheel meer waarde
krijgt.
Groep 1/2/3 en groep 4/5/6 hebben de voorstelling op donderdag 22 maart. We zoeken
daarbij (groot)ouders die willen rijden. Zie voor de tijden in de bovenstaande agenda. U kunt
zich opgeven bij de betreffende groepsleerkrachten; meester René
(r.engelsman@westerwijs.nl) of juf Marjan (m.wieringa@westerwijs.nl)
Groep 7/8 gaat pas eind mei en zal dan op de fiets gaan.
NL Doet
De OR heeft ook dit jaar weer ingeschreven voor NL Doet! Er zijn werkzaamheden
geïnventariseerd en volgende week zal de planning worden gemaakt.
Herhaalde oproep…….herhaalde oproep……gezocht helpers met groene vingers..
Welke ouder, grootouder of dorpsgenoot met groene vingers wil ons helpen om
straks in het voorjaar samen met kleine groepjes leerlingen de moestuin te
beplanten en te onderhouden?
We vragen de ouders om ook aan andere dorpsgenoten te denken die dat
eventueel wel zouden kunnen doen.
Indien er begeleiding is, kunnen we gezamenlijk bepalen op welk moment in de
week het werken in de moestuin kan plaatsvinden.
U kunt zich opgeven of een naam doorgeven aan Ron Bijma
(r.bijma@westerwijs.nl)

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

Nieuwsbrief Samenwerkingsschool De Aquarel

Nieuwsbrief fusie
Bij deze Nieuwsbrief ontvangt u het laatste exemplaar van de fusie-nieuwsbrief. Immers
vanaf 1 januari is de fusie daadwerkelijk een feit.

Informatie van buiten de school

Afdeling Grootegast e.o.

Activiteit in de voorjaarsvakantie met
Scharrelkids IVN Grootegast e.o.
Vind jij het leuk om in de voorjaarsvakantie lekker buiten in de natuur te
zijn?
En vind jij het leuk om in de natuur naar allerlei sporen te zoeken?
Kom dan op maandagmiddag 26 februari 2018 a.s. naar het NAM-park
aan de Waardweg in Grijpskerk In dit gebied is het ook in februari
prachtig en je kunt er veel sporen vinden zoals pootafdrukken van dieren,
holletjes, aangeknaagde vruchten en bomen, keutels, veren en nog veel
meer. Je zult merken dat er ‘s winters in de natuur nog genoeg te beleven
valt.
Het is erg leuk om te doen en een leuke invulling voor een
vakantiemiddag.
De activiteit is van 2 tot half 4.
We verzamelen om 2 uur bij het informatiebord van her gebied aan de
Waardweg nabij Grijpskerk. Er is genoeg ruimte om de auto te parkeren.
Voor jeugdleden van IVN is het gratis, niet-leden betalen € 2.00.
Neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee.
Tot ziens op maandag 26 februari a.s..
Je kunt je opgeven bij hwoltjer@home.nl of tel. 0594-613253.
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