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AGENDA
3 t/m 13 april
3 t/m 26 april
11 april
11 april

Project ‘Lente in je achtertuin’
Lege flessenactie Kika
Margedag groep ½
Excursie groep 4/5/6

11 april
11 april

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

Ndce-project voor alle groepen
Leerlingen groep ½ vrij
Archeologisch Depot + bezoek
‘boerderij’ meester René.
Vervoer is rond.

Aangepaste schooltijden voor de
voetballers.
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
07-04
08-04
16-04

Juf Ellen
Juf Marjan
Pascalle van Weert

NIEUWS
Thema Trefwoord
Week 15 en 16 (9 t/m 20 april): Duurzaamheid
■ Inhoud: Het besef van verbondenheid van mens en natuur. De opdracht om je in te zetten
voor een duurzame wereld.
■ Bijbel: Noach (Genesis 6 t/m 9)
Schoolvoetbaltoernooi…….nog scheidsrechter gezocht!....
Woensdag 11 april is het zover! In Niekerk wordt er dan het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi
gespeeld. De ouders van de voetballers hebben al een mail gehad met de benodigde
informatie. Maar natuurlijk kunnen zij ook nog wel supporters gebruiken!
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Het mix-team van De Aquarel speelt om 13.10 uur, 13.30 uur, 14.00 uur, 14.30 uur, 15.00
uur, 15.30 uur en 15.50 uur. De wedstrijden duren steeds 10 minuten.
Elke school is gevraagd om een scheidsrechter te leveren. We hebben wel een coach, maar
nog geen scheids. Wie weet nog iemand? Een oud-leerling? Een voetballer uit het dorp? Een
buurman? Graag doorgeven aan Ron Bijma!
Paasviering
Woensdag 28 maart hebben we met leerlingen en hun
gezinsleden het Paasfeest gevierd. We zijn gestart in ’t
Spectrum en elke groep heeft een bijdrage geleverd. Groep
1/2/3 heeft een muzikaal optreden (dans en instrumenten)
verzorgd vanuit het thema ‘donker en licht’. Groep 4/5/6
heeft door middel van een ‘tableau vivant’ het Paasverhaal
gepresenteerd. Een leerling las een deel van het verhaal
voor. Daarna ging het gordijn open en werd dat stuk uitgebeeld door
leerlingen in een ‘levend schilderij’. Daarna ging het gordijn weer dicht
en kwam een volgend stuk. Een bijzondere presentatievorm die we nog
niet eerder hadden gedaan. Groep 7/8 heeft een gedicht gemaakt en
deze werd voorgedragen door Naomi en Valente. Daarna
hebben alle leerlingen gezamenlijk de presentatie afgesloten
met het zingen van een lied.
Na de presentatie kon iedereen door de hele school allerlei
paasspelletjes doen.
Met een handvol chocolade-eitjes is iedereen weer naar huis
gegaan. Al met al een geslaagde viering!
Legiorun 2018
Afgelopen zaterdag 31 maart heeft SWS de Aquarel meegedaan aan de Legiorun in
Grootegast. Vanaf januari zijn de lopers aan het trainen onder begeleiding van Susette en
Linda. En met succes! Iedereen heeft de prestatietocht volbracht en een prima tijd
neergezet!

We feliciteren de deelnemende leerlingen Fabyen Vogelzang (30,04 min.), Dennis
Teitsma(24,17 min.), Naomi Kuipers(31,14 min.), Noa Valenteijn(31,14 min.), Iris Bijma(31,56
min.) en Rick Teitsma(21,09 min.) en natuurlijk ook de deelnemende begeleiders Susette de
Boer(30,05 min. op de 5 km en 55,46 min. op de 10 km), Linda Homan(29,57 min.), Ron
Bijma(24,16 min.), Theo Bijma(31 min. op de 5 km en 1,00 uur op de 10 km), Karin
Brink(32,25min.).
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We willen de OR bedanken voor de organisatie en Linda en Susette voor het begeleiden van
de trainingen. Zonder jullie is een dergelijk iets niet mogelijk!
De OR organiseert jaarlijks het hardloopevenement. Dit jaar was dat voor het eerst het
hardloopevenement de Legiorun in plaats van de 4 Mijl van Groningen. De OR heeft vooraf
aangegeven de deelname aan dit evenement te gaan evalueren en naar aanleiding daarvan
te gaan bepalen of De Aquarel nu structureel gaat meedoen met de Legiorun in plaats van
de 4 Mijl van Groningen. U wordt uiteraard op de hoogte gehouden.
Start eigen bedrijf; Lenny alsnog gefeleiciteerd!
Vanaf januari is Lenny Hoebe haar eigen bedrijf ‘Lenny’s Schoonmaak
Service’ gestart en vanaf april doet Lenny ook de
schoonmaakwerkzaamheden van de school onder eigen vlag. We willen
haar daarmee van harte feliciteren en natuurlijk heel veel succes wensen.
We weten dat het met de kwaliteit van de schoonmaak absoluut in orde
is. De school wordt al jaren door Lenny naar zeer grote tevredenheid
schoongemaakt!
Goede doelen-actie voor Kika…..flessenactie!
Op dinsdag 3 april is er een voorlichting geweest voor de leerlingen
van groep 4 t/m 8 over Kika, gegeven door Wieger Zigterman uit
Leek. Wieger zamelt al enkele jaren geld in voor Kika en loopt als
tegenprestatie marathons. Dit jaar zal hij in mei de marathon van
China lopen. Een hele zware marathon! Het is uiteraard al 42,2 km,
maar daarin zitten er ook nog vele trappen en zal het er
waarschijnlijk erg warm zijn.
In de hele maand april gaan wij Wieger helpen door lege flessen in
te zamelen.
De aftrap is zeer voortvarend! De eerste lading is al weggebracht en de
teller staat op € 60,--.
Wilt u een geldelijke bijdrage leveren? Dat kan natuurlijk ook. Er staat een collectebus op de
tafel.
Excursie groep 4/5/6
Op woensdag 11 april gaan de kinderen van groep 4,5,6 naar het Archeologisch Depot in
Nuis. Van 12.45 uur tot 13.45 uur vertelt Emy Kuipers ons daar iets over het depot en kijken
we rond tussen de paar miljoen (!) archeologische vondsten uit Groningen, Friesland en
Drenthe die daar liggen opgeslagen.
Vooraf eten we een pannenkoek bij meester René thuis en kijken we ook even bij zijn
koeien, kalfjes en geiten.
Doekoe-actie Coop Niekerk
Denkt u aan de spaaractie bij de Coop in Niekerk? U helpt ons met het sparen voor spel- en
sportmateriaal.
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Stagiaires
In de vorige Nieuwsbrief stond een verkeerde datum bij de stageperiode van Babet
Scheeringa. Dit moet zijn van 16 t/m 26 april.
En in de maand mei komt er opnieuw een oud-leerling snuffelstage lopen. Lydia vd Veen zal
er zijn in de week van 14 t/m 18 mei.
We wensen hen beiden een leerzame stage toe.
Koningsspelen
Het schiet al op….over twee weken is het zover!
Vera en Nick van groep 4 doen mee met het programma van groep 5 t/m 8. Dit in overleg
met de ouders en organisatie.
Groep 1 t/m 3
Er zijn inmiddels voldoende ouders die meehelpen (bedankt hiervoor!). De hulpouders
ontbijten mee!
Groep 4 t/m 8
Er is al hulp aangemeld, maar het zou fijn zijn als er nog een paar bijkomen. Opgeven kan bij
Dina Klauke.
Herhaling algemene info Koningsspelen
Groep 1 t/m 3
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!
Groep 4 t/m 8
We beginnen om 8.30 uur op de Aquarel waar groep 4 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.

Informatie van buiten de school
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