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AGENDA
18 oktober

Afsluiting Kinderboekenweek

22 t/m 26 oktober
29 oktober
31 oktober
31 okt, 1 en 2 nov.
2 november

Herfstvakantie
Luizencontrole
Uiterste inleverdatum schoenendoos
Schoenmaatjes
Wecycle
GGD screening groep 2 en 7

2 november

Kindersjoelen in ‘t Spectrum

6 november

Zakelijke ouderavond + presentatie
sociale media
Inloopochtend voor ouders en
kinderen van 2 tot 4 jaar.
Controle fietsverlichting gr. 7/8
Musical ‘Abel Tasman’

8 november
8 november
23 november

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

Zegt het voort…..
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.
Alle leerlingen groep 7/8 fiets mee
Groep 3 t/m 8 in sporthal De
Leegens in Grootegast. Wie wil
rijden?

VERJAARDAGEN
23-10
31-10
2-11

Felicia Zwik
Paula van der Veen
René Engelsman

NIEUWS
Thema Trefwoord
Week 42 t/m 45 (15 oktober t/m 9 november): Verfraaien
Inhoud: Over mooi en lelijk, over mooier maken dan het is, over waardering van uiterlijk en
over genieten van schoonheid.
Bijbel: De genezing van Naäman (2 Koningen 5).
Reminder Schoenmaatjes
Denkt u aan het inleveren van de schoenendozen uiterlijk woensdag 31 oktober?
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Afsluiting Kinderboekenweek
Vandaag hebben we de Kinderboekenweek afgesloten. Ouders
waren welkom en konden het werk bekijken en even in de
klassen rondneuzen. Ook waren er boekjes te koop.
Het boekenwinkeltje staat er na de vakantie ook nog. Elk boekje
is € 0,50. Het zijn boekjes uit groep 3. Kom gerust nog even
winkelen!
Speelochtend voor kinderen van 2 – 4 jaar (en hun ouders)
Op donderdag 8 november zijn alle kinderen van 2 – 4 jaar welkom om een ochtend te
spelen in groep 1/2. Er zal een extra leerkracht aanwezig zijn die ochtend, zodat er
voldoende begeleiding en aandacht zal zijn. We verwachten wel dat de ouders erbij blijven.
Er is inloop van 8.45-9.00 uur. Vanaf 9.00 – 10.00 zijn de kinderen dan in de groep en tussen
10.00 en 10.15 uur kunnen de kinderen mee naar buiten. Daarna is er de mogelijkheid voor
een rondleiding door de school.
We hebben de ouders in het leefgebied rond de school een persoonlijke uitnodiging
gestuurd, maar natuurlijk kunt u de uitnodiging rustig doorsturen naar eventuele kennissen.
In de bijlage ontvangt u de uitnodiging.
Zakelijke ouderavond en presentatie ‘social media’
Op dinsdag 6 november zal er de zakelijke ouderavond zijn en aansluitend een presentatie
over ‘social media’.
De presentatie zal worden gegeven door twee ICT-ers van Quadraten (Bernard Versloot en
Olga Kooistra).
Inloop:
19.20 – 19.30 uur
Zakelijke gedeelte: 19.30 – 20.00 uur
Pauze:
20.00 – 20.15 uur
Presentatie:
20.15 – 21.15 uur
Presentatie ‘social media’
Onze kinderen groeien op in een digitaal tijdperk. En de ontwikkelingen op dit gebied gaan
razend snel. Er zijn ongekende mogelijkheden in de digitale wereld. Dat geeft kansen, maar
ook bedreigingen. Hoe begeleidt je je kinderen als ouder? Wel of geen regels stellen en
welke dan? Hoe maak ik gevaren bespreekbaar?
In deze presentatie zullen de begeleiders interactief met u over dit onderwerp gaan praten.
Het wordt een interessante avond!
MR
Op de zakelijke ouderavond is Ingrid vd Wijk herkiesbaar als MR-lid. Als er iemand is die zich
ook als kandidaat wil aanmelden, dan kan diegene zich melden uiterlijk vrijdag 2 november
via mail naar d.klauke@quadraten.nl.
Schoolverlaters
Na de herfstvakantie gaan Pascalle en Nick van Weert en Tess Kooistra naar de Rehoboth in
Oldekerk. De ouders hebben deze keus gemaakt in verband met het geringe aantal
leeftijdsgenootjes.
We wensen Pascalle, Nick en Tess een fijne en goede tijd toe op De Rehoboth in Oldekerk.
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Voorleeswedstrijden
In de Kinderboekenweek staan natuurlijk boeken en lezen centraal.
Dus ook voorlezen! Niet alleen door de leerkrachten, maar ook
door de kinderen. Alle kinderen hebben in de klas voorgelezen voor
hun eigen groep. Valente Valenteijn, Rick Teitsma, Marion Bijma,
Lenthe de Jong en Melvin Pama waren de groepswinnaars en
mochten dan ook voorlezen voor ons allemaal in de schoolfinale.
In die finale was er een echte jury; mevrouw Marjan van der Tuin
(oud medewerker van de bibliotheek), Jan Bos en Marjolein Hut
(beide oud-leerlingen). Natuurlijk was het een spannende finale en heeft iedereen mooi
voorgelezen. Uiteindelijk heeft de jury Rick Teitsma gekozen als voorleeskampioen van de
school! Hij mag de school gaan vertegenwoordigen in de regionale voorronde. Deze zal in
het voorjaar van 2019 zijn. Alle kinderen hebben deze week hun uiterste best gedaan, dus
voor allemaal een cadeautje; een gouden en een zilveren griffel gekregen!

Aanbieden brieven en handjes….MR, ouders en team in actie!
Het bestuur heeft aangegeven binnenkort met de MR in gesprek te willen gaan over de
toekomst van de school.
Dat maakte wat los…..
Afgelopen week heeft de MR (namens ouders en team) een brief
geschreven aan het bestuur van Stichting Quadraten. Daarnaast
hebben MR-leden en andere ouders zich fanatiek ingezet om
mensen te bewegen een eigen persoonlijke brief te schrijven
naar het bestuur. Daar hebben velen gehoor aan gegeven. Niet
alleen ouders, maar ook dorpsgenoten!
De MR heeft, met ondersteuning van meegekomen ouders
afgelopen donderdag deze brieven en een schilderij met alle
handjes van de leerlingen overhandigd aan de beide bestuurders
van Quadraten op het hoofdkantoor in Grootegast. Dit om het
bestuur ervan te overtuigen dat Sws De Aquarel een belangrijke
betekenis heeft voor dorp, ouders, leerlingen en teamleden! En
dat de school goed onderwijs verzorgd in een bijzondere
organisatievorm en zij dat graag willen behouden voor hun
kinderen.

Controle fietsverlichting/reflectoren
Het wordt weer steeds eerder donker en dus is een goed
werkend fietslicht en aanwezigheid van reflectoren van groot
belang. Al jaren komen leden van de werkgroep Veilig Verkeer
Nederland in de maand november de fietsen hierop
controleren. Dit jaar zal dat zijn op donderdag 8 november.
Wilt u thuis samen met uw kind alvast naar het licht en de
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reflectoren kijken? En eventueel samen repareren?

Informatie van buiten de school
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