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AGENDA
25 juni
6 juli
6 juli

Vrije dag
Rapporten mee
Feest 10 jarig bestaan Sws de Aquarel

10 juli
9 t/m 13 juli

Luizencontrole
Facultatieve 10 min.gesprekken

20 juli

Laatste SchoolDag

Leerkrachten en leerlingen vrij
Inloop 17.45 uur. Denkt u aan de
opgave? Graag voor 1 juli.
Inschrijven is mogelijk tot uiterlijk
3 juli.

VERJAARDAGEN
4 juli
12 juli
12 juli

Jan Willem Slomp
Jimi-Nova Oord
Jasmijn Valenteijn

NIEUWS
Thema Trefwoord
Week 27 en 28 (2 t/m 13 juli): Ontwerpen (wisselthema)
■ Inhoud: Nieuw maken, creëren, in het leven roepen, ontwerpen. Over de uitdaging voor
de mens om zijn wereld vorm te geven en te vernieuwen.
■ Bijbel: Scheppingsverhaal (Genesis 1).
Welkom
Twee dorpsgenootjes Jan Willem Slomp en Justin Ram worden
binnenkort, in de maand juli, allebei 4 jaar. Jan Willem op 4 juli en
Justin op 26 juli. Dat betekent dat ze nu een aantal keer bij ons op
school zijn om te wennen. We wensen hen héél veel speel- en
leerplezier bij ons op school.
Kleding voor Musical “Kleur!”
Voor de musical zouden we graag willen dat de kinderen van groep 7/8 zwart/witte kleding
bij zich heeft, groep 4/5/6 een spijkerbroek en een groen èn een oranje t-shirt (zonder
opdruk of eventueel binnenstebuiten gekeerd aantrekken, zodat opdruk niet zichtbaar is).
De kinderen van groep 1/2/3 graag een spijkerbroek met blauw èn een zwart t-shirt (ook
zonder opdruk).
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Het is handig om de naam van uw kind in kleding te zetten. Een stuk pleister blijft vaak goed
zitten, is goed te beschrijven en daarna weer goed te verwijderen.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.
Feest !0 jaar SWS de Aquarel
De voorbereidingen voor het feest op 6 juli ter gelegenheid van het !0 jarig bestaan van SWS
de Aquarel zijn in volle gang! Er wordt in school hard geoefend aan de liedjes en dansjes
voor de musical. Ook wordt er volop geknutseld om prachtige rekwisieten te maken. Leden
van de werkgroep zijn o.a. bezig met de voorbereidingen van het eten en drinken en
traktaties voor de kinderen, maar ook met het verzamelen van prijzen voor het Rad van
Avontuur en veiling. Van de opbrengst willen we de kinderen van de school en de buurt een
cadeau aanbieden, namelijk een prachtige afsluitbare zandbak.
Prijsjes gezocht
We willen u daarom vragen om ook enkele prijsjes voor het Rad van Avontuur en de veiling
beschikbaar te stellen. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan een pak koffie,
doucheschuim, pakje thee, chocolade, een fles wijn, enz.
Mocht u ons hiermee willen helpen dan kunt u de prijsjes volgende week aan uw kind(eren)
meegeven naar school.
Hulpouders gevraagd
Op vrijdag 6 juli kunnen we op school ook wat extra handen gebruiken bij de
voorbereidingen. Zoals twee ouders die in de ochtend helpen bij het klaarmaken van iets
lekkers voor de kinderen ( voornamelijk bij groep 1, 2 en 3).
Ook zoeken we twee ouders die tussen de middag willen helpen bij het eten. En tot slot
twee ouders die helpen bij het eten van de kinderen om 17.00 uur.
Opgave graag komende week bij meester René.
Namens de werkgroep alvast heel hartelijk bedankt!
Terugblik informatie-avond
We kunnen terugkijken op een interessante informatie-avond afgelopen woensdag. De
aanwezige ouders hebben aangegeven wat zij belangrijk vinden in het onderwijs voor hun
kind(eren). Daarna hebben we verteld wat we hebben gezien op de school in Wapse en wat
wij daarin waardevol vinden. Daarna hebben de ouders, in onderling overleg, aan kunnen
geven wat hen daarin aansprak en welke twijfels en aandachtspunten zij het team wilden
meegeven. We kunnen gerust de conclusie trekken dat er zeker draagvlak is onder de ouders
om een aantal veranderingen door te voeren.
Vervolg: We gaan de uitspraken en papieren inventariseren. Deze zullen nog met u worden
gedeeld. Het team gaat nu in gesprek over de te nemen stappen. De MR is hier nauw bij
betrokken. We houden u natuurlijk op de hoogte.
Facultatieve oudergesprekken
In de week van 9 t/m 13 juli zijn er facultatieve oudergesprekken.
Er zijn nu 2 mogelijkheden:
- Indien u dat wenst, kunt u met de leerkracht(en) van uw kind(eren) spreken over het
welbevinden en de voortgang van de ontwikkeling. U kunt zich dan inschrijven.
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Indien de leerkracht een gesprek over welbevinden en voortgang van de ontwikkeling
wenselijk vindt, dan neemt de leerkracht contact met u op. Waarna u zich kunt
inschrijven.
U kunt zich inschrijven op het inschrijfformulier. Deze hangt op het raam van de
directiekamer. U kunt de naam van uw kind invullen op een wit vlakje. Er staat een kwartier
ingeroosterd. Tien minuten voor het gesprek en 5 minuten voor wisselen.
Graag inschrijven uiterlijk maandag 3 juli. U ontvangt nadien per mail het definitieve rooster.
Studiefonds provincie Groningen
Voor mensen met een minimum inkomen is het soms lastig om de studie of de reiskosten te
kunnen betalen voor hun kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan.
Mogelijk biedt het studiefonds Groningen een oplossing. Via deze link vindt u meer
informatie.
Een folder met het aanvraagformulier kunt u afhalen bij de leerkracht van groep 8.
Hulphond Fluf
In groep 1/2/3 komt binnenkort Vincent met zijn hulphond Fluf. Vincent en Fluf gaan een
leerling begeleiden. Dieren kunnen een bijzondere rol spelen in hun contact met kinderen.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u gerust even contact opnemen met
juf Marjan of meester Alje.
Afscheid juf Liset
Volgende week woensdag is juf Liset voor het laatst. Zij
heeft haar stageperiode op De Aquarel er dan op zitten.
We bedanken haar voor haar inzet en wensen haar veel
succes met het vervolg van haar opleiding.
Welkom conciërge Peter
In de komende periode komt Peter vd Wier uit Niezijl
twee ochtenden in de week conciërgewerk doen. Dit
vanuit een re-integratietraject. Peter zal vooral buitenom
extra werkzaamheden verrichten. We zijn erg blij met
deze extra inzet en wensen hem veel werkplezier bij ons
op school.
Pieter Rolfconcert
Op maandag 11 juni zijn we met groep 7/8 naar het
Pieter Rolfconcert geweest. Dit was een erg leuke en
leerzame ervaring! Wat het ook erg leuk maakte was ons
vervoermiddel. We zijn namelijk met de trein gegaan. De
OR heeft hiervoor een bijdrage ter beschikking gesteld.
Audities voor de musical over Abel Tasman
Abel Tasman 375 jaar!
Deze ontdekkingsreiziger, geboren in Lutjegast, betekent nog steeds veel voor de dorpen in
de gemeente Grootegast.
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Eind november dit jaar zal het Abel Tasmanjaar 2018 worden afgesloten met de musical:
"Abel een verhaal over dromen en ontdekken".
De hoofdrollen in deze musical zijn:



Krijn Touw de Scheepsjongen en
Claesje Tasman, de dochter van Abel Tasman

Voor deze twee hoofdrollen vinden audities plaats op zaterdagochtend 14 juli a.s..
Wie kunnen er aan mee doen? Kinderen die dit schooljaar nog in de groepen 6 en 7 zitten en
die van zingen en acteren houden zijn van harte welkom op deze audities die gehouden
zullen worden in de vorm van een workshop.
Bij deze Nieuwsbrief ontvangt u een bijlage met daarin meer informatie.
Wandel-4-daagse
Vorige week was de wandel-4-daagse in
Oldekerk-Niekerk-Faan. Vanuit
Sebaldeburen liepen er 48 kinderen
mee! En natuurlijk ook veel ouders als
begeleiding. Een zeer succesvol, gezellig
en sportief evenement. Voor herhaling
vatbaar.
Namens de leerlingen, ouders en team
bedanken we de organisatoren Patricia
Roebers en Yvonne Scheeringa. Zij doen
dit onder de vlag van Kidsclub
Sebaldeburen.

Informatie van buiten de school
Kinderactiviteiten in museum Wierdenland Ezinge
Elke eerste zondag van de maand, 14.00-16.00 uur
1 juli
Schilderen en kleurenleer (vanaf 6 jaar)
In 2018 is de tentoonstelling van De Ploeg, naar aanleiding daarvan gaan we aan de slag met verf en
het ontdekken van het maken van allerlei kleuren. Afsluitend maken de kinderen zelf een schilderij.
We beginnen met een gesprek over welke kleuren je nodig hebt om andere kleuren te maken, wat er
gebeurt als je alle kleuren gaat mengen. Daarna krijgen de kinderen een uitleg over de kleurenleer,
met welke kleuren je begint te werken en daarna gaan ze lekker aan de slag met het maken van
allerlei kleuren.
Daarna gaan we de tentoonstelling bekijken en schilderen we een eigen kunstwerk schilderen op A3
formaat.
Zie voor actuele informatie onze website wierdenland.nl.
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