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AGENDA
11 juni

Pieter Roelf Jeugdconcert groep 7/8

11 t/m 15 juni
20 juni

Avondwandel-4-daagse
Informatieavond

25 juni
6 juli
6 juli
10 juli
9 t/m 13 juli
20 juli

Vrije dag
Rapporten mee
Feest 10 jarig bestaan Sws de Aquarel
Luizencontrole
Facultatieve 10 min.gesprekken
Laatste SchoolDag

Met de trein naar Groningen.
Leerlingen fiets mee!
Organisatie Kidsclub
18.45 uur inloop. Start 19.00 –
20.00 uur
Leerkrachten en leerlingen vrij
Inloop 17.45 uur

VERJAARDAGEN
26 juni

Sybren Dijkstra

NIEUWS
Thema Trefwoord
Week 25 en 26 (18 t/m 29 juni): Vol emotie
■ Inhoud: Over het gevoelsleven van David, zijn liefde voor God, voor muziek, voor
Batseba; zijn verdriet om de dood van Jonatan. Zijn spijt over wat hij gedaan heeft.
■ Bijbel: David als koning (2 Samuël 5 t/m 8); David en Batseba, David en Natan (2 Samuël
11 en 12).
SWS De Aquarel
Feest 10 jarig bestaan! …..6 juli!
Gedurende dit schooljaar hebben we bij een aantal gelegenheden aandacht besteed aan het
10- jarig bestaan, maar we gaan het jubileumjaar afsluiten met een spetterend feest op
vrijdag 6 juli! Voor dit feest bent u als ouders en verzorgers natuurlijk van harte uitgenodigd.
Ook grootouders, buren, bekenden, oud-leerkrachten en
oud-leerlingen van de afgelopen 10 jaar zijn welkom.
De feestavond start met de opvoering van de musical ‘Kleur!’,
gezamenlijk opgevoerd door de huidige leerlingen van de school.
Daarna gaat het feest verder binnen en buiten met Rad van
Avontuur, een veiling, een kinderbingo (gratis), muziek
enzovoort. Gedurende de avond is er een doorlopende
fotopresentatie van de afgelopen 10 jaar.
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De inloop is vanaf 17.45 uur. Het programma zal eindigen om ongeveer 21.30 uur. Daarna is
’t Spectrum nog wel gewoon open.
De oudste kinderen van elk gezin krijgen volgende week woensdag een uitnodiging met een
opgavebriefje mee. Daarop kunt u dan aangeven met hoeveel personen u op die avond komt
en deze weer inleveren op school. Mensen ‘van buiten’ die geen kinderen meer op
schoollhebben, zullen via Dorpsklanken, facebook en krant op de hoogte worden gebracht
en zij kunnen zich aanmelden via mailadres aquarel@quadraten.nl onder vermelding van
hoeveelheid personen.
De leerlingen zullen eerder op school worden verwacht in verband met de voorbereidingen
voor de musical. De exacte tijd krijgt u nog van ons. Zij zullen op school gezamenlijk eten.
Schoolbezoek
Afgelopen dinsdag zijn we met het team naar de Ten Darpeschoele in Wapse geweest. Een
dorpsschool met 53 leerlingen. We hebben uitgebreid de mogelijkheid gehad om in de
klassen te kijken en gesprekken te voeren met directeur, leerkrachten en kinderen.
Als team zijn we enthousiast over de werkwijze. De school werkt met twee basisgroepen,
maar wel met drie leerkrachten. De instructies, zelfstandig (ver)werken, hoekenwerk en de
andere vakken zijn in één rooster weggezet. Deze school heeft gekozen om eerst de
organisatie te veranderen en daarna de inhoud (lessen). Dat betekent dat ze nog erg
klassikaal de instructies geven. Op de Aquarel zijn we al verder met de adaptieve werkwijze,
waarbij we al meer aansluiten bij het niveau van de leerling.
Afgelopen donderdag hebben we met het team besloten om serieus te kijken of we dit
model ook op De Aquarel kunnen invoeren. We zien de meerwaarde in het meer doelgericht
werken (vanuit leerlijnen) dan klasgericht werken (leerstofjaarklassensysteem). Op die wijze
geven we meer kindgericht onderwijs. Ook zien we de mogelijkheid om leerlingen meer te
betrekken bij het leerproces en ze te leren leren (plannen, verantwoordelijkheid nemen,
hulp vragen, zelfstandig (door)werken, samen spelen/leren, terugblikken op het werk).
We willen op woensdag 20 juni een informatieavond organiseren waarin we u op de hoogte
brengen van onze ideeën, maar willen u ook vragen om met ons mee te denken en ons te
voorzien van feedback. Wat denkt u dat een kind moet leren voor de toekomst? Inloop
18.45 uur. Bijeenkomst 19.00-20.00 uur.
Zwemwedstrijden
Afgelopen woensdag 6 juni hebben Jasmijn, Vera, Rick, Bart,
Noa, Valente en Dennis meegedaan aan de
schoolzwemwedstrijden in het zwembad De Woldzoom. Met
een heerlijk zonnetje erbij en vele zwemmers van allerlei
scholen was het een leuke, gezellige
en sportieve middag. De Aquarel
heeft met de scholenestafette zelfs
de 3e plaats behaald. Daarnaast
hebben Rick en Dennis beide individueel een 1e prijs gewonnen.
Voor alle zwemtoppers een dikke duim!
En Susette en Linda bedankt voor de hulp!
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Informatie van buiten de school

Ontdek de schatten van de sloot met de
Scharrelkids op de slootjesdag van IVN
Grootegast e.o.!
Waterschorpioenen, kikkers, kokerjuffers of stekelbaarsjes: wat leeft er allemaal
bij jou in de sloot? Je komt het te weten tijdens de IVN Slootjesdagen. Kinderen
tussen de 4 en 12 jaar kunnen op zondag 10 juni 2018 samen met hun
(groot)ouders ontdekken hoe bijzonder het leven is in een doodgewone sloot in
de Doezumermieden. Er staan IVN natuurgidsen voor je klaar die helpen om
waterdiertjes te vinden en samen met jou proefjes en waterspelletjes doen .
Wil je ook scharrelen langs de oevers van de sloot? Kom dan naar de Slootjesdag
van IVN Grootegast e.o. Het is een gezinsactiviteit.
De IVN Slootjesdag start op zondag 10 juni om 14.00 u. bij de parkeerplaats van
Staatsbosbeheer, Peebos 1a in Opende en duurt tot ongeveer half 5.
Eventueel je laarzen meenemen. Wij zorgen voor schepnetjes en alles wat het
leuk maakt om aan deze activiteit mee te doen.
Voor IVN-jeugdleden is het gratis, niet-leden betalen € 2.00.
Je moet je wel even aanmelden: hwoltjer@home.nl of 0594-613253/0641532304. Kijk voor de meest actuele informatie op de website van:
ivn grootegast e.o. Jij en je ouders, opa’s en oma’s zijn van harte welkom.
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