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AGENDA
19 maart t/m 22
april
28 maart

Doekoe-actie Coop

Spaar munten voor onze school!

Gezamenlijke Paasviering

Inloop 16.50 uur. Viering 17.0018.00 uur
Gezinsleden van de leerlingen zijn
van harte uitgenodigd

30 maart t/m 2
april
2 april

Lang Paasweekend

3 t/m 13 april
3 t/m 26 april
4 april

11 april

Project ‘Lente in je achtertuin’
Lege flessenactie Kika
Verjaardag juf Marjan en juf Ellen in
groep 1/2/3
Margedag groep ½
Juf Marjan afwezig ivm studiedag
Juf Ellen werkt in groep 3
Schoolvoetbaltoernooi

13 april

Kindersjoelen

17, 18 april
20 april

Eindtoets groep 8
Koningsspelen

27 april t/m 6 mei

Meivakantie

23,24,25 mei

Kamp groep 7/8

Paaseieren zoeken

11 april
11 april

Leerlingen groep ½ vrij

Aangepaste schooltijden voor de
voetballers. Fiets mee.
Organisatie Kidsclub; 19.00-20.30
uur in ‘t Spectrum
i.s.m. Rehoboth Oldekerk en De
Opstap in Niekerk. Hulp gevraagd!

Informatie volgt later

VERJAARDAGEN
20-03
03-04
07-04
08-04

Kidsclub, in ’t Spectrum, 10.3011.30 uur
Ndce-project voor alle groepen

Sophie Warners
Marli vd Veen
Juf Ellen
Juf Marjan
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Welkom
Sophie Warners is 20 maart 4 jaar geworden. Marli vd Veen wordt 3 april
ook 4 jaar. En als je 4 jaar bent, dan mag je naar de basisschool! We
wensen Marli en Sophie héél véél leer- en speelplezier bij ons op de
Aquarel.
Doekoe-actie
Van 19 maart t/m 22 april organiseert de Coop-supermarkt Bellinga
de Doekoe-spaaractie. Bij aankoop van actieproducten ontvangt u
speciale Doekoe-munten, die u kunt doneren aan onze school. Zo
helpt u ons om te sparen voor sport- en spelmaterialen voor de
gymles en op het plein.
Verjaardagsfeestje juf Marjan en juf Ellen
Woensdag 4 april vieren juf Ellen en juf Marjan samen hun verjaardag in groep 1/2/3. De
kinderen mogen natuurlijk verkleed komen, hoeven géén eten en drinken mee en mogen
een (gezelschaps)spel meenemen naar school.
Koningsspelen …….info en hulpouders gezocht….
Vrijdag 20 april zullen de Koningsspelen worden georganiseerd. Dit doen we weer in
samenwerking met Cbs De Rehoboth in Oldekerk en Obs De Opstap.
Groep 1 t/m 4
Programma van 8.30 – 11.30 uur.
Op de Obs De Opstap(de Ommegang 11a, 9822 AZ Niekerk). We vragen de ouders om hun
kind(eren) zelf te brengen en te halen.
De kinderen krijgen daar om 8.30 uur ontbijt. En natuurlijk mogen ze feestelijk verkleed
komen in de kleuren rood/wit/blauw/oranje!
Juf Marjan zoekt nog hulpouders (inschrijven op lijst bij lokaal groep 123); zij ontbijten mee!
Groep 5 t/m 8
Op 20 april gaat groep 5 t/m 8 weer een leuke en vooral sportieve dag tegemoet. We
beginnen om 8.30 uur op de Aquarel waar groep 5 t/m 8 zich verzamelt voor het maken van
hun lunchpakketten. De leerlingen hoeven hiervoor niets mee te nemen. Brood, beleg en
drinken wordt aangeboden door de Koningsspelen. Extra drinken en een tussendoortje
moeten de lln. wel zelf meenemen.
Om 9.30 uur vertrekken we van school. De leerlingen gaan op de fiets naar de sportvelden in
Oldekerk.
Rond 13.30 uur zijn de Koningsspelen afgelopen en fietsen we weer terug naar school. De
kinderen zijn om 14.00 uur vrij.
Om alles tijdens de Koningsspelen goed te laten verlopen, zoeken we nog 3 hulpouders om
enkele spellen te begeleiden op de sportvelden. Opgeven hiervoor kan bij Dina Klauke of via
de mail d.klauke@quadraten.nl
NL Doet succesvol
Op 9 en 10 maart zijn vele vrijwilligers in actie geweest,
òòk om en in de school!
We willen de OR-leden op de vrijdag en de vrijwilligers
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uit het dorp op de zaterdag héél hartelijk bedanken.
Paasviering
Woensdag 28 maart is er de gezamenlijke Paasviering. Inloop is vanaf 16.50 uur in ’t
Spectrum en de start is om 17.00 uur! We zullen de viering gezamenlijk openen. Daarna zal
er een spelletjescircuit zijn in de school.
Extra geldmiddelen
In de afgelopen periode heeft de regering extra geld toegezegd aan het onderwijs.
Er is extra geld voor het verlagen van de werkdruk. Dit is geld dat structureel elk jaar wordt
toegekend. Deze toezegging is gekomen naar aanleiding van de stakingen. De stakingen
hebben dus in ieder geval gedeeltelijk iets opgeleverd! Hoe gaan deze middelen worden
ingezet? Het team gaat samen bepalen waar de werkdruk het hoogst ligt en welke
maatregelen dan genomen kunnen gaan worden. Ook zal de MR hierbij worden betrokken.
Er is ook extra geld in de vorm van kleinescholentoeslag. Deze toeslag bestond al, maar
wordt nu verhoogd. Alle scholen met minder dan 145 leerlingen ontvangen een extra
toeslag. SWS De Aquarel krijgt altijd al méér geld toebedeeld door de bovenschoolse
Stichting. Op basis van beleid krijgt De Aquarel extra middelen om met minimaal 3 groepen
te kunnen werken. Op dit moment wordt er bovenschools bekeken of en hoeveel geld De
Aquarel erbij krijgt. Ook voor de besteding van dit geld wordt de MR betrokken.
Even voorstellen.....
Beste ouders/verzorgers van De Aquarel. Mijn naam is Aurora Ibba. Ik ben 40 jaar oud en
kom uit Drachten. Sinds de voorjaarsvakantie val ik in op deze school. Ik ondersteun René in
groep 4/5/6 o.a. bij het geven van de lessen en het begeleiden van leerlingen.
Ongetwijfeld zult u al van uw kinderen gehoord hebben dat ik erg creatief ben en dat ik
graag die creativiteit ook tijdens de lessen in de klas wil inzetten. Als ik niet voor de groep
sta dan vind ik het erg leuk om bezig te zijn met koken en taarten bakken. Ook kan ik erg
genieten van een mooi leesboek. En nu de temperaturen wat aangenamer worden, ben ik
zeker te vinden in mijn moestuin.
Ik heb veel zin in de aankomende invalperiode en ik hoop dat ik mijn steentje kan bijdragen
aan de lessen en aan de overige werkzaamheden binnen De Aquarel.
Met vriendelijke groet,
Aurora Ibba
Schoolvoetbaltoernooi
Ook onze school doet mee met het schoolvoetbaltoernooi in Niekerk en wel met een mixteam vanuit groep 7/8. Dit toernooi start om ongeveer 13.00 uur. Dat betekent dat de
voetballers onder schooltijd op de fiets naar de voetbalvelden zullen gaan onder begeleiding
van een leerkracht en een meefietsende ouder. De andere leerlingen zullen gewoon op
school blijven tot 14.00 uur. Wie kan en wil er mee fietsen? Vertrek ongeveer 13.00 uur.
Graag opgeven bij Ron Bijma.
Stagiaire
Van 23 april t/m 9 mei komt Babet Scheeringa stagelopen in groep 1/2/3.
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Vakantierooster 2018-2019
Hierbij ontvangt u alvast het vakantierooster voor het komende schooljaar. Dit rooster geldt
voor alle scholen van Stichting Quadraten. Er zullen nog wel margedagen worden
afgesproken. Dat zijn ook leerlingvrije dagen. Deze zijn per school verschillend en worden
ingezet voor teamscholing of team(werk)vergaderingen. Deze krijgt u van ons op een later
tijdstip.
Hefstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie en meivakantie
(incl.Koningsdag en bevrijdingsdag)
Hemelvaart
Pinksterweekend
Zomervakantie

22 oktober t/m 26 oktober 2018
24 december 2018 t/m 4 januari 2019
18 februari t/m 22 februari 2019
19 april t/m 3 mei 2019
30 en 31 mei 2019
10 juni 2019
15 juli t/m 23 augustus 2019

Quadraten personeelsdag 21 maart…..”Leren met en van elkaar”
Afgelopen woensdag hebben alle leerkrachten van de nieuwe Stichting Quadraten een
gezamenlijke onderwijsdag gehad. En hadden onze leerlingen allemaal een dagje vrij. Deze
dag stond voor de leerkrachten in het teken van ontmoeting, kennismaking en delen van
kennis en kunde. Vanwege de fusie hebben alle personeelsleden er immers ineens veel
nieuwe collega’s bij gekregen. De dag begon met een inspirerende lezing van Marcel van
Herperen. De auteur van boeken als “Ik, de leraar”, “Wij, de leraar” en “Ik, de coach”. De dag
was verder gevuld met allerlei workshops op diverse locaties, verzorgd door eigen
personeelsleden van de Stichting. Een bijzonder geslaagde dag.
Goede Doelen-actie voor Kika
De Aquarel gaat in de maand april een lege-flessenactie houden voor Kika. U kunt dus alvast
lege flessen bewaren. Leerlingen zullen informatie krijgen over de organisatie Kika en
waarom hun werk zo belangrijk is.

Hele fijne Paasdagen
Informatie van buiten de school
Outdoor kids vakantieweek zomer 2018
Volgens één van de ouders een echte aanrader!
Via de volgende link vindt u meer informatie en kunt u uw kind(eren) opgeven: Outdoor
Vakantieweek
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Kidsclub
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