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AGENDA
21 april
3 t/m 26 april
25 april

Einde DoeKoe-actie
Lege flessenactie Kika
Juf Ellen werkt in groep 1/2/3
Juf Aurora werkt in groep 4/5/6

27 april t/m 6 mei
8 mei
15 mei

Meivakantie
Luizencontrole
Leerlingenparlement

16 mei

Verjaardagsfeestje meester René en
juf Ellen
Lang Pinksterweekend
Kamp groep 7/8
Toneelvoorstelling groep 7/8

19 t/m 21 mei
23,24,25 mei
29 mei

Juf Marjan doet andere
werkzaamheden. Meester René is
afwezig.
Alle leerlingen vrij
Iris Bijma vertegenwoordigt onze
school
Groep 4/5/6
Alle leerlingen vrij
Informatie volgt later
Cbs Rehoboth in Oldekerk

VERJAARDAGEN
23 april
25 april
1 mei
6 mei

Iris Bijma
Nelleke van Veen
Judith Boshart
Lars Groeneveld

NIEUWS
Thema Trefwoord
Week 17 t/m 19 (23 april t/m 11 mei): Muziek
■ Inhoud: Muziek doet bewegen, muziek geeft rust. Muziek verleidt en verbindt. Muziek
vertelt en muziek doet vergeten. Muziek neemt je mee en brengt je weer thuis.
■ Bijbel: Psalmen.
Nog 1 week flessenactie voor Kika!
Nog één week de schouders er onder.
De komende week proberen we met elkaar nog alle laatste
flessen uit het dorp te halen om ze in te leveren. Het geld
gaan we dan storten op de rekening van Kika. U helpt toch
ook mee??
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Team op schoolbezoek (datum nog niet bekend, vermoedelijk begin juni)
Het team van De Aquarel wil graag op schoolbezoek gaan bij de Obs ten Darpeschoele in
Wapse.
In Ten Darpe staat een school, qua grootte en situering, vergelijkbaar met de Aquarel. Op
deze school zijn ze, na de voorjaarsvakantie, gestart met het werken vanuit twee groepen,
maar dan wel met 3 leerkrachten. Er wordt meer gewerkt vanuit leerlijnen in plaats vanuit
jaargroepen. Ook daar maken ze gebruik van digitale leermiddelen. En steken ze in op
‘talent’middagen. Hier zitten zeker elementen in die we ook graag op De Aquarel zouden
willen vormgeven.
Het team heeft aangegeven daar graag te willen gaan kijken. Kijken hoe de school dat daar
heeft vormgegeven, wat goed werkt en waar ze tegenaan lopen. Om één en ander goed te
kunnen observeren is het nodig om de school in bedrijf te zien(dus aanwezige leerlingen) en
om de gelegenheid te hebben met leerkrachten te praten. En natuurlijk moet de
ontvangende partij daar ook tijd en gelegenheid voor hebben.
We doen onze uiterste best om een datum te vinden waarop bijvoorbeeld al een margedag
of een vrije dag gepland staat, maar wachten nog op bevestiging van mogelijke opties van
de ontvangende school.
Het kan zijn dat het een extra vrije dag gaat betreffen die niet in het jaarrooster heeft
gestaan.
We willen u vragen om begrip. Zodra we zeker weten dat we gaan en wanneer, zullen we dat
met u communiceren. Mocht u dan geen opvang voor uw kind(eren) kunnen regelen, dan
kunt u dat melden bij de leerkracht.
De koers; Quadraten op weg naar 2025
He bestuur van Quadraten is bezig om te bekijken welke koers er uitgezet gaat worden voor
het onderwijs in de komende jaren. Hierbij betrekken ze diverse partijen; leerkrachten,
directeuren, ouders, leerlingen, besturen van verenigingen, kerken, maatschappelijke
instellingen enz. Hiervoor zijn er diverse bijeenkomsten georganiseerd, bijvoorbeeld
onderstaand leerlingenparlement en een belanghebbendenbijeenkomst.
Leerlingenparlement
Op dinsdag 15 mei wordt er een leerlingparlement georganiseerd op het kantoor van
Quadraten in Grootegast. Dit om Elke school is uitgenodigd om een leerling te sturen die
daarbij mag aansluiten. Deze 35 leerlingengaan met elkaar in gesprek over “Wat vind jij
belangrijk om te leren?”. Iris Bijma uit groep 7 gaat onze school daar vertegenwoordigen.
Belanghebbenbijeenkomst
Op woensdag 23 mei zal er een bijeenkomst plaatsvinden waarbij vertegenwoordigers zijn
uitgenodigd vanuit allerlei geledingen en instanties. Bijvoorbeeld; vanuit de school zal 1
leerkracht, 1 MR-lid en de directeur erbij aanwezig zijn. Op deze wijze wordt er input
gevraagd vanuit de belanghebbenden. Voor onze school gaan we nog nader bepalen in team
en MR wie daar mee naar toe gaan.
Succesvolle Koningsspelen
Vandaag hebben alle leerlingen meegedaan
aan de Koningsspelen. De onderbouw in
Niekerk bij de Opstap en de miden- en
bovenbouw op de sportvelden.
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Het was kleurrijk, gezellig en zonovergoten!
Meester Koos heeft veel foto’s gemaakt. Deze komen later op de website. Alle hulpouders
heel hartelijk dank voor de ondersteuning.

Informatie van buiten de school
nvt
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