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AGENDA
13 maart

Excursie groep 4/5/6

15 maart

Toneelvoorstelling groep 1/2/3

16 maart

Kindersjoelen

19 maart

28 maart

Teamscholing. Margemiddag alle
groepen
Onderwijsdag Quadraten. Margedag
Voorstellingen:
10.30-11.20 uur groep 456 c.b.s. “de
Rehoboth” Oldekerk
Gezamenlijke Paasviering

20 april

Koningsspelen

21 maart
22 maart

Afvalverwerking Hummel
Nog 1 chauffeur gezocht!
In Het Anker in Zuidhorn.
Vertrek 12.00 uur. Terug rond
13.45 uur. Wie wil rijden?
In ’t Spectrum. Georganiseerd
door de Kidsclub.
Alle leerlingen 12.00 uur vrij
Alle leerlingen hele dag vrij
Hulp voor vervoer gezocht

17.00-18.00 uur
Ouders zijn van harte uitgenodigd
i.s.m. Rehoboth Oldekerk en De
Opstap in Niekerk. Hulp gevraagd!

VERJAARDAGEN
17-03
21-03

Yasmine van der Molen
Jeline Zuiderveld

NIEUWS
Thema Trefwoord
Week 12 t/m 14 (19 maart t/m 6 april): Donker en licht
■ Inhoud: De spanning tussen donker en licht; Jezus als licht voor de mensen. Pasen als
overwinning op de duisternis en als bemoediging om lichtdragers te zijn in de wereld.
■ Bijbel: Licht onder de korenmaat (Matteüs 5); Licht voor de wereld (Johannes 8); Lijdensen
paasverhalen (Johannes 18 t/m 21).
Hoofdluisvrij!
Afgelopen maandag is er weer controle geweest en de school is nog steeds hoofdluisvrij.
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Excursie gr. 4/5/6
Volgende week dinsdag 13 maart gaat groep 4/5/6 naar het afvalverwerkingsbedrijf van
Hummel in Leek. Vertrek zal zijn 12.10 uur en om 14.00 uur is de groep weer terug.
Meester René en juf Aurora gaan mee. Er is nog 1 auto met chauffeur nodig? Wie wil wel
mee? Graag opgeven bij meester René; r.engelsman@quadraten.nl. of even briefje
meegeven aan uw kind.
Nieuwe mailadressen
Nu de fusie een feit is, zijn ook alle mailadressen gewijzigd.
Hieronder vindt u de belangrijkste mailadressen van De Aquarel;
Leerkrachten:
Dina Klauke
d.klauke@quadraten.nl
Ron Bijma
r.bijma@quadraten.nl
Ellen Bood
e.bood@quadraten.nl
René Engelsman
r.engelsman@quadraten.nl
Marjan Wieringa
m.wieringa@quadraten.nl
Onderwijs Ondersteunend Personeel: Wietske Bakker
w.bakker@quadraten.nl
Nelleke van Veen n.vanveen@quadraten.nl
Koos vd Velde
k.vandervelde@quadraten.nl
Intern Begeleider:
Alje Slagter
ib-deaquarel@quadraten.nl
Directeur:
Tamara de Haan
directie-deaquarel@quadraten.nl
Algemeen:

aquarel@quadraten.nl

Toneelvoorstelling groep 1/2/3
De voorstelling "Gekke buren" voor groep 123 is verzet van 22 maart naar donderdag 15
maart aanstaande. Wie kan helpen om de kinderen naar cbs "het Anker" in Zuidhorn te
brengen en/of te halen? Graag inschrijven op de lijst bij de deur of mailen
naar m.wieringa@quadraten.nl. We vertrekken om 12 uur en zullen ca. 13.45 uur terug zijn.
Wil u uw kind die dag een autostoeltje/zitverhoger meegeven? Alvast bedankt!
Vooraankondiging Paasviering
Woensdag 28 maart vieren we gezamenlijk met ouders het Paasfeest. Dat zal zijn van 17.0018.00 uur. Verdere informatie volgt.
Hulp Koningsspelen….wie helpt?
Vrijdag 20 april zullen de Koningsspelen weer worden georganiseerd. Dit doen we weer in
samenwerking met Cbs De Rehoboth in Oldekerk en Obs De Opstap.
We zoeken ahiervoor een aantal hulpouders. Wie wil helpen bij de onderbouw kan zich
opgeven bij juf Marjan en hulp voor de bovenbouw kan zich opgeven bij juf Dina.
NL Doet
Er is vandaag door leden van de OR, samen met de leerlingen, hard gewerkt!
In de voorste hal en in de open ruimte zijn de muren voorzien van een mooie kleur en zijn de
borden van een mooie gouden lijst. De boeken zijn netjes in de kasten geplaatst. In de
dierenweide is er gewerkt aan de vijver en het kippenhok. Alle zwerfvuil in de omgeving van
de school is opgeruimd. En er zijn zaadjes geplant in potjes om op te kweken voor in de
moestuin.
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Op de website kunt u een aantal foto’s vinden.
We willen de OR-leden heel hartelijk danken voor de organisatie en inzet!!

Informatie van buiten de school
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