Nieuwsbrief
Samenwerkingsschool De Aquarel
“Eigentijds onderwijs in kleurrijke verbinding”

Nieuwsbrief 03-4 oktober 2018 (1)

AGENDA
3 okt. t/m 12 okt.
8 oktober
10 oktober
12 oktober
15 oktober
16 oktober
17 oktober
18 oktober
22 t/m 26 oktober
29 oktober
31 oktober
31 okt, 1 en 2 nov.
2 november
2 november
6 november
8 november

Kinderboekenweek
Schoenmaatjes
Juf Eliza werkt ipv juf Marjan
Quadratendag; margedag
Juf Marjan werkt ipv juf Eliza
Contactgesprekken
Juf Marjan afwezig ivm herhaling BHV
Contactgesprekken
Afsluiting Kinderboekenweek
Herfstvakantie
Luizencontrole
Uiterste inleverdatum schoenendoos
Schoenmaatjes
Wecycle
GGD screening groep 2 en 7
Kindersjoelen in ‘t Spectrum
Zakelijke ouderavond + presentatie
sociale media
Inloopochtend voor ouders en
kinderen van 2 tot 4 jaar.

Thema ‘Vriendschap’
Informatie volgt
Alle leerlingen vrij

U kunt zich inschrijven
U kunt zich inschrijven
13.15-13.45 tentoonstelling en
aansluitend koffie en thee. U bent van
harte welkom.

Info digitaal vanuit GGD naar ouders
Georganiseerd door Kidsclub
19.00-20.30 uur. Voor kinderen t/m
groep 8. Kosten € 1,-Inloop 19.15 uur.Start 19.30 tot ongeveer
21.15 uur.
Meer info volgt.

VERJAARDAGEN
Geen verjaardagen in deze periode

NIEUWS
Thema Trefwoord
Week 40 en 41 (1 t/m 12 oktober): Pakken
Inhoud: Over nemen, afpakken, stelen en pakken waar je recht op hebt.
Bijbel: Koning Achab en de wijngaard van Nabot (1 Koningen 21).
Inschrijven contactavonden
Denkt u er aan om in te schrijven? Het papier hangt op het raam van het kantoor van
Tamara.
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Wie wil de was doen? Een hulpouder, grootouder, buurvrouw?
We zijn dringend op zoek naar iemand die de was wil doen voor de
school?
Het is wekelijks een was en er staat een wasvergoeding tegenover.
Graag doorgeven aan een leerkracht of Tamara de Haan.
Vooraankondiging zakelijke ouderavond en presentatie ‘sociale
media’
Op dinsdag 6 november is er de zakelijke ouderavond. Aansluitend zal er een presentatie
worden gegeven door Bernard Versloot en Olga Kooistra over sociale media. Noteer de
datum dus alvast in uw agenda!

Kinderpostzegels … opbrengst € 1223,23!!
De kinderen van de groepen 7 en 8 hebben hun uiterste best gedaan om
kinderpostzegels te verkopen. Het is fantastisch om te zien dat zij met veel
enthousiasme deze taak hebben volbracht. En met een prachtig eindbedrag!

Kinderboekenweek
Afgelopen woensdag hebben we de boekenweek met het thema
‘vriendschap’ geopend met elkaar in ’t Spectrum. Het bleek
zowaar dat daar Bert en Ernie op het toneel in hun bed lagen! De
één wilde een boek lezen en de ander wilde slapen. Dat gaf een
heleboel gedoe! Juf Marjan is te hulp geschoten. Zij heeft
uiteindelijk het boek ‘Kom erbij’ voorgelezen aan Bert en Ernie en
ook aan ons. Als laatste zijn we allemaal onder de boekenboog
door naar de klas gelopen.
Schoenmaatjes
Dit schooljaar doen we weer mee aan ‘Schoenmaatjes’, een project van Edukans. We
hebben het over vriendschap en we delen hiermee iets uit aan onze maatjes in een ver land.
Dit jaar worden de dozen uitgedeeld in Ghana, Irak en Sri Lanka. We hebben hiervoor uw
hulp nodig! U kunt samen met uw kind(eren) een
schoenendoos versieren en vullen. Op die manier wordt
de schoenendoos een onvergetelijk cadeau. Alle
leerlingen krijgen een folder mee met daarin alle
informatie. Leest u deze informatie goed! Als u de
barcode activeert op de website wordt in de laatste stap
gevraagd of u ook wil bijdragen aan de verzendkosten.
Deze kosten zijn € 6,--. Het is fijn dat u deze bijdrage
levert. Het is belangrijk dat Edukans zoveel mogelijk geld
en middelen kan besteden aan het goede doel en
geengeld kwijt is aan verzending.
Wilt u de dozen, versierd en ingevuld uiterlijk inleveren
op woensdag 31 oktober?
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Wecylce…..helpt u ons om te sparen voor nieuwe boeken?
Na de herfstvakantie is er weer wecycle. Op 31 oktober,
1 en 2 november kunt u weer uw oude huishoudelijke
apparten kwijt. Misschien hebben de buren, familie en/of
bekenden ook nog wel iets op zolder staan.
Wat kunt u inleveren? Alle afgedankte apparaten met een stekker of (oplaadbare) batterij
en alle afgedankte tl-buizen, spaar- en ledlampen.

Kinderopvang
Het kan gebeuren dat u wellicht opvang moet regelen op bijvoorbeeld margedagen van de
school of onverwacht lesuitval. En stel u kunt het niet regelen met familie of
vrienden/bekenden.
Het is dan goed te weten dat de kinderopvang in Sebaldeburen wellicht kan helpen. Deze
gastouders zijn flexibel en zullen ook hun uiterste best doen om hulp te bieden in
‘noodsituaties’.
 Kinderopvang Yvonne :
Adres:
Tel.nr.:
Website:


De Banten 4, 9862 TE Sebaldeburen
0594-612451
www.gastouderopvangyvonne.nl

Gastouder Het kleine draakje:
Adres:
Tel.nr.:
Website:

Provincialeweg 68, 9862 PG Sebaldeburen
06-30493699
www.hetkleinedraakje.jouwweb.nl

Verwijderen zandbak en plaatsen container
De grote zandbak is afgelopen weekend verwijderd door vrijwilligers vanuit het dorp en er is
een container op die plek gezet. Deze zal door ’t Spectrum worden gebruikt als opslag.
De oude zandbakdelen zullen worden hergebruikt om hier en daar op het plein een aantal
zitjes te creëren.

Informatie van buiten de school




Folder Let’s Move (Er hangen ook meeneemexemplaren van de folder op prikbord)
Folder Astrid Wittenborg
Folder Supermama

Deze informatie krijgt u in een bijlage meegestuurd.
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