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AGENDA
5 juli
5 juli

10 juli
10 juli

Rapporten mee
Kleding voor de musical mee naar
school!
Feest 10 jarig bestaan Sws de Aquarel
Bezoek winnaar Abel Tasman Art Price
Jelrik Westra in groep 1/2/3
Uiterlijke datum inleveren opgave
schoolbbq.
Luizencontrole
Afsluiting Zomerlezen gr. 3 en 4

9 t/m 13 juli
20 juli
21 juli – 2 sept.
3 sept.
7 sept.

Facultatieve 10 min.gesprekken
Laatste SchoolDag
Zomervakantie
Eerste schooldag
Schoolbbq

6 juli
9 juli
10 juli

Zie info verderop in de
Nieuwsbrief.
Zie info verderop.
9.30 uur

13.30 – 14.00 uur. U bent van
harte uitgenodigd
Rooster zal worden toegestuurd.
Vanaf 12.00 uur vrij!

Georganiseerd door de OR

VERJAARDAGEN
4 juli
12 juli
12 juli
19 juli

Jan Willem Slomp
Jimi-Nova Oord
Jasmijn Valenteijn
Madelief vd Veen

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).
Week 29 (noord): Slotweek
Graag een tas mee
In de laatste week zijn er altijd veel spullen om aan de kinderen mee naar huis te geven. Wilt
u uw kind(eren) daarvoor een tas meegeven?

Nieuwsbrief Samenwerkingsschool De Aquarel

Laatste schooldag
De organisatie is in handen van de leerlingen en de ouders van groep 8. U krijgt vast
binnenkort meer informatie. De schooltijden zijn wel aangepast: van 8.30 – 12.00 uur.
Feest!!
Vrijdag 6 juli is het zover!
We hebben nog een aantal huishoudelijke mededelingen:
 Leerlingen aanwezig om 17.00 uur. Leerlingen krijgen een broodje knakworst. Mocht
u verwachten dat uw kind daar niet genoeg aan heeft, geef het dan nog een extra
boterham mee.
 Inloop ouders en anderen 17.45 uur.
 De deur is in principe dicht tussen 18.00 en 19.00 uur in verband met de voorstelling.
Na 19.00 uur kunnen mensen gerust weer binnenkomen.
 Het officiële programma duurt tot ongeveer 21.30 uur. Daarna blijft ’t Spectrum nog
gewoon open. Vanaf 21.30 uur gaat de bar open voor alcoholische dranken.
 We willen iedereen vragen om op de fiets te komen. Wel zo sportief en vraagt
minder ruimte i.v.m. parkeren.
 Daarnaast willen we u vragen om (voldoende) contant geld mee te nemen. Dit om
mee te spelen in de rondes van Rad van Avontuur en natuurlijk om mee te bieden in
de veiling. Er zijn grote en kleinere prijzen (picknicktafel, bureaustoel,
schoonmaakpakket enz.) bij Rad van Avontuur. Er hangen dan ook verschillende
prijskaartjes aan de diverse rondes (€ 1,--, € 2,--, € 5,-- enz.). Voor de veiling zijn ook
leuke ‘prijzen’ om op te bieden.
U weet, de opbrengst van dit alles zal gaan naar een nieuwe afsluitbare zandbak voor op het
plein.
Er kunnen nog steeds prijsjes bij…
Wie kan en wil nog enkele prijsjes voor het Rad van Avontuur en de veiling beschikbaar
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 zo spoedig mogelijk aan uw
kind(eren) meegeven naar school.
Musical ‘Kleur!’…..kleding
Wilt u uw kind(eren) komende donderdag 5 juli alvast de kleding meegeven voor de musical?
Er zal die dag een generale repetitie zijn, waarbij de leerlingen ook in de goede kleding zullen
spelen.
Een spijkerbroek kunnen kinderen natuurlijk gelijk aan doen. U kunt dan de t-shirts
meegeven in een tas. De t-shirts blijven dan op school tot vrijdag.
Herhaling kleding-info:
Voor de musical zouden we graag willen dat de kinderen van groep 7/8 zwart/witte kleding
bij zich hebben, 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 T-shirt.

SWS De Aquarel; Kerkweg 5, 9862 TH Sebaldeburen, 0594-613814, info@deaquarel.nl , www.deaquarel.nl

Nieuwsbrief Samenwerkingsschool De Aquarel

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.
Bezoek Jelrik Westra, winnaar van de Abel Tasman Art Price
Komende maandag 9 juli komt om 9.30 uur Jelrik Westra op bezoek in groep 1/2/3. Hij heeft
de Abel Tasman Art Price gewonnen met zijn zelfgemaakte prentenboek. Hij zal dit boek
voorlezen aan de groep en een boek aan de school aanbieden. Hij neemt ook wethouder
dhr. Smedes mee en misschien nog één of twee mensen vanuit de gemeente en/of krant.
Zomerlezen …..BELANGRIJK!
Het einde van het schooljaar komt in zicht en de zomervakantie lonkt.
Heerlijk natuurlijk, maar vaak lezen kinderen in de vakantie minder
dan normaal. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die in de
vakantie niet lezen, na de vakantie een terugval in leesontwikkeling
hebben. Deze terugval kan al snel 1 à 2 AVI-niveaus zijn.
Hoe voorkom je die zomerdip? Door in de zomervakantie samen met je kind regelmatig te
lezen. Liefst iedere dag een minuut of tien. Met deze tips houden jullie dat makkelijk vol!
Wat kan er gelezen worden? Alles wat je kind leuk vindt, kun je samen lezen. Natuurlijk kun
je gewoon boeken lezen. Maar denk ook eens aan een folder van een dierentuin of pretpark
waar jullie naartoe gaan. En ook strips, vakantieboeken en kindertijdschriften zijn leuk om te
lezen. Kortom, het maakt niet uit wat je kind leest, als het maar leest.
12 tips:
1. Laat kinderen hun eigen boek uitkiezen voor de vakantie
2. Blijf voorlezen. Ook als kinderen in de bovenbouw zitten.
3. Doe een leesbingo van landvanlezen.nl om spelenderwijs boeken te lezen.
4. Met de app vakantiebieb neem je makkelijk je favo kinderboeken mee op reis (vanaf 1 juli)
5. Foldertjes van de dierentuin, een boekje over de streek waar je naartoe gaat, een
plattegrond van een pretpark: het is allemaal lezen!
6. Kijk op zwijsen.nl/zomerlezen voor elke dag een leuke leesactiviteit.
7. Geef het goede voorbeeld: lees zelf elke dag!
8. Zoek naar boeken met humor, cliffhangers en veel illustraties. Of een tijdschrijft,
vakantieboek of moppenboek.
9. Kies een samenleesboek of toneelleesboek. Lees om de beurt een stukje aan elkaar voor.
10. Neem luisterboeken mee voor onderweg.
11. Geef complimenten na het lezen. En af en toe een ijsje als beloning is natuurlijk nooit weg!

Zomerleesboekjes voor leerlingen groep 3 en 4
De school vindt het zomerlezen erg belangrijk en ondersteunt dit door de leerlingen uit
groep 3 en 4 de zomerleesboekjes te geven voor in de zomervakantie. Na de zomervakantie
vragen we de leerlingen om de boekjes weer mee naar school te nemen. Dan kan de
leerkracht er gezamenlijk nog iets uit lezen en kort met de leerlingen bespreken.
Schoolbbq
Vrijdag 7 september organiseert de OR weer de jaarlijkse
schoolbbq. De oudste leerlingen van een gezin krijgen woensdag
een opgavebrief mee. Deze brief zit ook als bijlage bij deze
Nieuwsbrief.
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Groepenindeling 2018-2019
Komende woensdag 11 juli gaat het team een besluit nemen over de groepsindeling voor
volgend schooljaar. Zal er gewerkt worden vanuit 2 basisgroepen (groep 1 t/m 4 en groep 5
t/m 8), wel met 3 leerkrachten? Of blijft het zoals het nu is: groep 1/2/3, groep 4/5/6 en
groep 7/8?
Team 2018-2019
In het komende schooljaar blijven ongeveer dezelfde leerkrachten werken op onze school.
We gaan echter wel afscheid nemen van juf Ellen. Zij heeft aangegeven graag op één school
te willen werken. Die wens is gehonoreerd en juf Ellen gaat volgend schooljaar werken op De
Rietstek in Kommerzijl. We begrijpen en respecteren haar wens volledig, maar vinden het
uiteraard erg jammer!
Meester Ron heeft aangegeven één dag meer te willen gaan werken.
Er blijven dan twee vacatures over voor 2 ochtenden onderwijsassistent en 1 dag een
leerkracht.
Let wel…voorlopige indeling! Gebaseerd op de groepsindeling die nu gehanteerd wordt.
Groepsoverzicht SWS De Aquarel schooljaar 2018-2019 *
Groep
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

Vrijdag

1
2
3

Marjan Wieringa

Marjan Wieringa

Marjan Wieringa

Marjan Wieringa

Vacature

4
5
6

René Engelsman

René Engelsman

René Engelsman

Ron Bijma**

René Engelsman**

7
8

Ron Bijma

Ron Bijma

Ron Bijma

Dina Klauke

Dina Klauke

Tamara de Haan

Tamara de Haan
(ochtend)

Directeur
IB

Klassenassist
ent
Administrati
e
Conciërge

Tamara de Haan
(middag)

Alje Slagter
Vacature
(1/2 ochtend)

Wietske ten Have
(1/2 ochtend)
Nelleke van Veen

Alje Slagter (1 keer
per 3 weken)
Vacature
(1/2 ochtend)

Wietske ten Have
(1/2 ochtend)

Koos vd Velde
(ochtend)

Zodra we met het team de laatste beslissingen hebben genomen voor volgend schooljaar,
dan brengen we u direct op de hoogte.

Informatie van buiten de school
Nvt.
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