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AGENDA
21 juli – 2 sept.
3 sept.
7 sept.
18 sept.

Zomervakantie
Eerste schooldag
Schoolbbq
Informatieavond

Georganiseerd door de OR
Schoolbreed

VERJAARDAGEN
21-07
01-08
11-08
20-08

Juf Wietske
Tsuya Francisco
Lenthe de Jong
Thijs Scheerhoorn

NIEUWS
Fantastische afsluiting
De leerlingen en de ouders van groep 8 hebben een
prachtige feestelijke laatste schooldag georganiseerd! De
school was één grote escaperoom. In groepjes moesten de
leerlingen in diverse lokalen allerlei puzzels oplossen en
aanwijzingen vinden. Deze leverden uiteindelijk een
cijfercode op en met die code kon iedereen de school weer
verlaten. Origineel bedacht en goed georganiseerd.
Bij de afsluiting kreeg de school
nog een cadeau aangeboden:
Waardebon voor stappaaltjes op
het plein!
We hebben dus straks een
blijvende herinnering aan deze
toppers.
Nogmaals hartelijk dank voor de
organisatie!
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Jubileumfeest
Afgelopen vrijdag 6 juli was een groot succes! We kunnen terugkijken op een geweldige
avond, met een hoge opkomst. De musical "Kleur!" was ontwapenend mooi. Er waren leuke
spelactiviteiten.
Zandbak
De opbrengst van het hele feest heeft voldoende opgebracht
om onze gewenste zandbak aan te kunnen schaffen.
En vervolgens hadden we geluk.....
Het bedrijf had nog een gaatje vrij op donderdag 19 juli en
hebben de zandbak al geplaatst!
We willen iedereen die een bijdrage heeft geleverd héél erg
bedanken!! Zonder de bedrijven, particulieren en ouders was
het gewoon niet mogelijk geweest.
Sws De Aquarel, 10 jarig bestaan
Vrijdag 6 juli bestond de school 10 jaar. De kinderen van de Aquarel hebben een musical
gespeeld over kleur. De musical speelde zich af in de jungle, China, in de bijenkorf, in de
zee en op Mars. Op school schilderde Paula een schilderij met kleur toen ging het
onweren. Alle kleuren waren weg dus gingen groep 7 en 8 de kleuren weer zoeken. Het is
gelukt om alle kleuren te vinden. Toen het afgelopen was kon je allemaal dingen doen. Je
kon 1 gratis ijsje kopen de 2de moest je betalen. Het was heel gezellig.
Geschreven door Felicia
De kinderen van de SWS de aquarel hebben 6 juli een musical gehad. We hebben een
musical gedaan omdat onze school 10 jaar bestaat. Rianne Engelsman heeft de musical
geschreven en ze heeft het aan ons geleerd. Na de musical waren er veel spelletjes te
doen zoals spijkerbroek hangen kinderbingo en veilingen . Dat was ook heel leuk. Iedereen
die bij de musical was mocht een gratis ijsje. We moesten voor de musical veel knutselen
apenkoppen een draak en bladeren. Dat was ook heel leuk. De draak was heel
spectaculair en super cool. Om half 10 was het feest afgelopen. Om half tien kan je nog
even na zitten iedereen was ongeveer half elf weer naar huis.
Geschreven door Paula
"Aquarel 3.0; een verdraaide organisatie voor beter onderwijs"
Vanaf de start van schooljaar 18-19 gaan we op een andere manier het onderwijs
organiseren. De MR heeft positief geadviseerd en de ouders hebben aangegeven het
vertrouwen te hebben. U krijgt bij de Nieuwsbrief een bijlage meegestuurd waarin één en
ander staat uitgelegd.
We zijn erg enthousiast en hebben er eg veel zin in. Het is een groot voorbeeld van 'Krachtig
samen'. We houden u natuurlijk op de hoogte.
Leerkracht Eliza Maerman...welkom
Juf Eliza komt bij ons op school werken. Ze zal op de vrijdag aanwezig zijn.
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Vacature
De vacature van de onderwijsassistent is nog niet ingevuld. We zijn nog op zoek.
Personele bezetting
Nu we starten met twee basisgroepen hebben we alleen de werkdagen aangegeven van de
leerkrachten. Er is een volledig rooster uitgewerkt, waarin staat wie wat wanneer doet. U
krijgt dat rooster van ons aan het begin van het schooljaar.
Basisgroep 1 start in onderbouwlokaal.
Basisgroep 2 start in lokaal groep 7/8.
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

Marjan
Wieringa

Marjan
Wieringa

Marjan
Wieringa

Marjan
Wieringa

Eliza Maerman

(groep 5 t/m 8)

René
Engelsman

Ron Bijma

Ron Bijma

Dina Klauke

Dina Klauke

extra

Ron Bijma

René
Engelsman
Ond.assistent;
Wietske ten
have
9.00-11.30
Tamara de
Haan (dir.)

René
Engelsman

René
Engelsman

Ron Bijma

Ond.assistent;
vacature
9.00-11.30

Ond.assistent;
vacature
9.00-11.30

Tamara de
Haan (dir.)

Alje Slagter (IB)

Basisgroep 1
(groep 1 t/m 4)

Basisgroep 2
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Wietske ten
Have
9.00-11.30

Vakantierooster en margedagen 2018-2019
Hierbij ontvangt u alsnog het vakantierooster en tevens de geplande margedagen voor
volgend schooljaar.
Vakantierooster
Hefstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie en meivakantie
(incl.Koningsdag en bevrijdingsdag)
Hemelvaart
Pinksterweekend
Zomervakantie
Margedagen
19-09
10-10
28-11
16-01
05-02
27-03
22-05
03-07

22 oktober t/m 26 oktober 2018
24 december 2018 t/m 4 januari 2019
18 februari t/m 22 februari 2019
19 april t/m 3 mei 2019
30 en 31 mei 2019
10 juni 2019
15 juli t/m 23 augustus 2019

Margedag groep 1/2
Margedag groep 1 t/m 8
margedag groep 1/2
Margedag groep 1/2
Margedag groep 1 t/m 8
Margedag groep 1/2
Margedag groep 1/2
Margedag groep ½
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Bedankt!
Alle ouders en andere betrokkenen die ons hebben geholpen in het afgelopen schooljaar
…..HÉÉL HARTELIJK BEDANKT!!
Zonder uw steun en hulp kunnen we niet en hopen dan ook volgend jaar weer een beroep
te kunnen doen op uw hulp.
Maar nu eerst ….

Informatie van buiten de school
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Doe jij mee?
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KidsRun bij Westerkwartier Marathon
Zaterdag 6 oktober 2018
12.30 uur Holtplein Zuidhorn
13.30 uur Gemeentehuis Marum
14.30 uur Sportpark Rodenburg Leek

Op zaterdag 6 oktober vindt de Westerkwartier Marathon plaats. Een uniek evenement voor jong en oud, sportief
en feestelijk. Je kan solo de hele marathon van 42,2 km hardlopen, of samen in een team waarbij ieder een stukje
hardloopt. Er zijn ook kortere etappes vanaf 5 km en bovendien zijn er wandelafstanden van 5 tot 41 km.
Onderweg is er van alles te beleven met muziekoptredens, drinkposten en informatie.
We vinden het belangrijk dat ook kinderen mee kunnen doen en organiseren daarom KidsRuns in Zuidhorn,
Marum en Leek. De KidsRun duurt 1 uur, waarbij de kinderen ronden lopen van ongeveer 500 meter. Er is een
speaker aanwezig en muziek; ondertussen passeren vele marathon-hardlopers. Je kan hardlopen in eigen tempo,
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het is geen wedstrijd en onderweg kan je wat drinken bij de drinkpost. Alle deelnemers krijgen achteraf een
mooie medaille. De deelnamekosten zijn 4 euro. Je kan online inschrijven en betalen met Ideal op
www.inschrijven.nl tot en met 2 oktober. De startnummers liggen klaar bij de inschrijving. Zie voor meer
informatie op www.westerkwartiermarathon.nl.
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