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AGENDA
Iris Bijma
vertegenwoordigt onze
school

15 mei

Leerlingenparlement

15 mei
16 mei
17 mei
19 t/m 21 mei
23 mei

Excursie Curringherveld groep 1/2/3
Verjaardagsfeestje meester René en juf Ellen
Finale kinderdichter Grootegast
Lang Pinksterweekend
Schoolreisjes

23,24,25 mei
29 mei

Kamp groep 7/8
Toneelvoorstelling groep 7/8

31 mei
5 juni

Uiterste datum inleveren opgave wandel-4-daagse
Extra margedag;
Team Aquarel op schoolbezoek
Margedag groep 1/2
Schoolzwemwedstrijden in De Woldzoom
Reshare

6 juni
6 juni
7/8 juni
11 juni
11 t/m 15 juni

Pieter Roelf Jeugdconcert groep 7/8
Avondwandel-4-daagse

Groep 4/5/6
Barontheater
Alle leerlingen vrij
Groep 1/2/3
Groep 4/5/6
Informatie volgt later
Cbs Rehoboth in
Oldekerk (fiets mee!)
Organisatie kidsclub
Alle leerlingen vrij
Leerlingen groep ½ vrij.

2 chauffeurs gezocht
Let op: 14.30 uur terug
Organisatie Kidsclub

VERJAARDAGEN
10 mei
11 mei

Juf Tamara
Vera Perri

NIEUWS
Thema Trefwoord
Week 20 t/m 22 (14 mei t/m 1 juni): Niets te kiezen? Pinksteren: 20 en 21 mei
■ Inhoud: Over wat er vastligt in het leven, wat voor ons gekozen wordt en de ontdekking
welke keuzes je zelf kunt maken.
■ Bijbel: Bijbelboek Ruth
Hoofdluisvrij!
Afgelopen maandag zijn alle aanwezige hoofden weer gecontroleerd door het LOT. Er zijn
geen luizen en/of neten gevonden.
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Excursie Curringherveld
Dinsdag 15 mei gaat groep 123, in het kader van het erfgoedproject "Het verhaal van Sibolt",
naar het Curringherveld. We vetrekken om ca. 9 uur en zijn om ongeveer 12.30 uur weer
terug. Er zijn een aantal activiteiten en er zal ook soep gemaakt en gegeten gaan worden.
Wilt u uw kind die dag een autostoeltje/zitverhoger meegeven?
Schoolbezoek team Aquarel dinsdag 5 juni
Zoals u in de vorige Nieuwsbrief heeft kunnen lezen, wil het team graag op schoolbezoek. Dit
zal plaatsvinden op dinsdag 5 juni. Dat betekent dat alle leerlingen vrij zijn. Het was niet
mogelijk om dit bezoek op een ander moment, wellicht meer gunstig voor ouders, te
plannen. We zien in het onderwijsconcept goede mogelijkheden voor De Aquarel. Vandaar
dat we u vragen om begrip. Mocht u geen opvang voor uw kind(eren) kunnen regelen, dan
kunt u dat aangeven bij Tamara de Haan, telefonisch 06-46561059 of via mail
t.dehaan@quadraten.nl.
We danken u alvast voor uw begripvolle medewerking.
Herhaling info:
In Wapse staat een school (Obs Ten Darpeschoele), 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.
Finale Kinderdichter Grootegast
Op donderdag 17 mei doen 3 leerlingen van de Aquarel mee aan deze finale. Dennis
Teitsma, Sybren Dijkstra en Iris Bijma gaan een eigen gedicht voordragen in het
Barontheater in Opende. En wie weet….misschien wordt één van hen wel de kinderdichter
van Grootegast. Veel succes!
Schoolreizen
Op woensdag 23 mei gaan de groepen 1/2/3 en 4/5/6 op
schoolreis.
Groep 1/2/3 gaat naar Sansjesfertier in Veenwouden.
Vertrek 8.45 uur, terug rond 14.00 uur.
Groep 4/5/6 gaat naar het Gevangenismuseum in
Veenhuizen en naar Duinen Zathe in Appelscha. Vertrek
9.00 uur, terug rond 16.00 uur.
Voor vervoer en begeleiding zijn al een aantal ouders vanuit de geledingen (OR, MR, ID) die
zich hebben aangemeld.
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Maar we hebben nog niet genoeg voor groep 4/5/6. Wie wil en kan er mee? Bij te veel
opgaves gaan we bekijken hoe we dat gaan oplossen. Daarbij zullen we ook kijken naar
begeleiders van voorgaande jaren.
U kunt zich opgeven bij meester René Engelsman (r.engelsman@quadraten.nl). Graag
uiterlijk 15 mei.
Kamp
Groep 7/8 gaat op kamp van woensdag 23 t/m vrijdag 25 mei. Ze
gaan op de fiets naar Bakkeveen. Alle voorbereidingen zijn voor
het grootste gedeelte al gedaan. En ze hebben er zeker zin in!
Opbrengst flessenactie Kika
De opbrengst van de flessenactie is € 251,20.
Een prachtig resultaat! Vandaag hebben de
leerlingen van groep 4 t/m 8 namens alle
leerlingen een cheque overhandigd aan dhr.
Wieger Zigterman voor Kika. Wieger bedankte
alle leerlingen voor hun inzet. Hij gaat
binnenkort naar China om daar de marathon te
lopen. Hij heeft beloofd om ons na die tijd nog
foto’s en medaille te laten zien.
Doekoe-actie
De Doekoe-actie van de Coop Supermarkt in Niekerk heeft € 135,-- opgebracht.
Daarvan kunnen we spel- en sportmaterialen bestellen. Team en leerlingen gaan bekijken
wat het gaat worden.
Bedankt voor uw bijdrage aan deze actie!
Pieter Roelf Jeugdconcert groep 7/8
Op maandag 11 juni gaan we met de kinderen van groep 7/8 naar het Pieter Roelf
Jeugdconcert “Stel je voor…” van het Noord Nederlands Orkest en de Wëreldbänd.
We gaan naar het concert van 13.00 uur. We zijn dan tussen 14.15 – 14.30 uur weer terug.
Het is de bedoeling om met de auto heen te gaan. Daarom zijn we nog op zoek naar 2
chauffeurs. Graag aanmelden bij Ron Bijma (r.bijma@quadraten.nl).
Wandel-4-daagse 11 t/m 15 juni
Patricia Roebers en Yvonne Scheeringa organiseren ook dit jaar weer de deelname aan de
avondwandel-4-daagse van Niekerk-Oldekerk-Faan.
Alle leerlingen hebben vandaag een opgaveformulier met informatie meegekregen. U krijgt
deze ook als bijlage bij de Nieuwsbrief.
Schoolzwemwedstrijden
Woensdag 6 juni zijn er weer schoolzwemwedstrijden. De start is
om 14.00 uur en voor de deelnemers is het natuurlijk mogelijk
om daar op tijd heen te gaan.
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Alle kinderen van groepen 1 t/m 8 mogen meedoen, mits ze een diploma hebben en
toestemming van de ouders. Dit om veel afmeldingen te voorkomen.
De afstanden zijn:
Groep 1 t/m 4; 1 baan ; 25 meter.
Groep 5 t/m 8; 2 banen; 50 meter.
Vanaf volgende week kunnen leerlingen bij de leerkracht aangeven dat ze willen meedoen.
Ze krijgen dan een briefje mee ter bevestiging en met nog enige informatie.
Aan het eind van de wedstrijden is er nog een scholenestafette.

Informatie van buiten de school
Nvt.
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