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AGENDA
5 febr.
7 febr.
8/9 febr.
14 febr.
14 febr.
15/16 febr.
16 febr.
16 febr.

Laatste stagedag juf Dominique
Margedag groep 1/2
Juf Ellen in groep 4/5/6
Noordelijke onderwijsstaking
Open Dag
Juf Ellen in groep 1/2/3
Rapporten mee
Kindercarnaval

19-22 febr.

10 min.gesprekken gr. 1 t/m 7
Adviesgesprekken gr. 8
Juf Ellen in groep 4/5/6
Voorjaarsvakantie
Luizencontrole
Inloopochtend ouders en open levolessen
Teamscholing. Margemiddag alle
groepen
Onderwijsdag Quadraten. Margedag

22/23 febr.
26 febr.-2 maart
6 maart
7 maart
19 maart
21 maart

Leerlingen groep 1/2 hele dag vrij
Ook De Aquarel dicht!
Nieuwe leerlingen en ouders

Start 19.00 uur in ’t Spectrum
Georganiseerd door de Kidsclub
U krijgt binnenkort bericht

Tijd volgt nog
Alle leerlingen 12.00 uur vrij
Alle leerlingen hele dag vrij

VERJAARDAGEN
04-02
04-02

Rick Teitsma
Noël Vogelzang

NIEUWS
Facebook
De facebook pagina is in vol bedrijf en heeft al een groot aantal volgers. We proberen de
activiteiten zo snel mogelijk op facebook te zetten en hopen dat u helpt om de
facebookpagina zoveel mogelijk te verspreiden.
De onderstaande berichten staan veelal ook met een aantal foto’s op facebook.
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Moestuin
Welke ouder, grootouder of dorpsgenoot met groene vingers wil ons helpen om
straks in het voorjaar samen met kleine groepjes leerlingen de moestuin te
beplanten en te onderhouden?
We vragen de ouders om ook aan andere dorpsgenoten te denken die dat
eventueel wel zouden kunnen doen.
Indien er begeleiding is, kunnen we gezamenlijk bepalen op welk moment in de
week het werken in de moestuin kan plaatsvinden.
U kunt zich opgeven of een naam doorgeven aan Ron Bijma (r.bijma@westerwijs.nl)
Letterfeest
In groep 1/2/3 was afgelopen vrijdag een feestje. Een letterfeestje! Uitnodigingen zijn
verstuurd en veel ouders, leerkrachten en medeleerlingen zijn gekomen. Het programma
was opgebouwd uit een muzikaal optreden, een verhaal-quiz en een letterbingo. Aan het
eind hebben alle leerlingen een letterdiploma ontvangen.
Regionale voorleeswedstrijd
Dennis Teitsma heeft woensdag 31 januari als schoolvoorleeskampioen onze school
vertegenwoordigd op de regionale voorronde van de voorleeswedstrijd in Zuidhorn. Onze
topper heeft het erg goed gedaan. Hij is niet eerste geworden, maar heeft een goede
prestatie geleverd. Wij zijn trots!
Verhalenmachine
Groep 1/2/3 heeft met elkaar een digitaal prentenboek gemaakt onder leiding van Femke
Doorenspleet van de bibliotheek èn met hulp van (groot)ouders. De verhalen gingen in 'De
Verhalenmachine' en het resultaat is een digitaal prentenboek. Hier vindt u een link, waar u
de fimpjes kunt bekijken.
Filmpjes van de verhalenmachine
Er waren veel ouders, grootouders en anderen bekenden aanwezig! Fijn dat u met elkaar
zoveel belangstelling toont. Wij waarderen dat zeer!
Start training voor de Legiorun
Komende vrijdag wordt er gestart met de training voor de Legiorun op 31 maart!
Er zal twee keer per week worden getraind (op woensdag en zondag).
De Ouderraad heeft de organisatie in handen.
Onderwijsstaking 14 februari; ook de Aquarel is dicht!
Binnen het team zijn de meningen verdeeld, is er veel overlegd en toch een gezamenlijk
standpunt ingenomen. Ondanks het feit dat men zich terdege beseft dat de staking voor
ouders consequenties heeft, is er toch gekozen door een meerderheid om te gaan staken.
Dat betekent dat de school niet voldoende personeelsleden heeft om de groepen onderwijs
te geven. Teamleden hebben het daadwerkelijk moeilijk gevonden om deze beslissing te
nemen.
Maar het tekort aan leerkrachten/invallers is al zo duidelijk zichtbaar en voelbaar dat men
zich grote zorgen maakt voor de toekomst. Er zijn in onze provincie al vele malen
noodmaatregelen getroffen bij ziekte en/of verlof van leerkrachten. Dat betekent
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bijvoorbeeld groepen verdelen over de andere klassen of een groep naar huis sturen. Deze
werkdrukverhogende en onvoorspelbare acties zijn zeker ook zeer onwenselijk en kwalijk.
De kwaliteit en continuïteit van het onderwijs voor de leerlingen van nu en in de nabije
toekomst staat dan ook echt onder druk.
We hopen ook deze keer op uw begrip en medewerking.
Open dag gaat door
De datum van de Open dag (14 februari) was al gecommuniceerd in promotiemateriaal
vòòrdat de datum van de staking bekend was. Dat betekent dat op de stakingsdag geen
leerlingen in de school zijn, maar de deuren wel open voor bezoekers van de Open dag.
Tamara de Haan zal aanwezig zijn om bezoekers op te vangen en te voorzien van informatie.
Met hen zal een nieuwe afspraak worden gemaakt om op een ander moment de school te
bezoeken als er wel leerlingen zijn. Want….de school in bedrijf is ons visiteplaatje!
We zijn blij dat we in november al veel nieuwe ouders en leerlingen binnen
de school hebben gehad. Zij zijn al geïnformeerd en hebben een
rondleiding en een inkijkje gehad binnen de school.
Attentie nieuwe Stichting Quadraten
Alle leerlingen hebben vandaag een kleine attentie ontvangen vanuit het
bestuur van Stichting Quadraten; ons nieuw schoolbestuur.
We zijn blij dat het proces afgerond en de fusie een feit is. Het biedt
nieuwe kansen voor scholen en kinderopvang!

Informatie van buiten de school
Bibliotheek
Maandagmiddag 5 februari is er een programmeermiddag met de robots Dash en Dot in de
bibliotheek van Grootegast van 14.30 tot 16.30 uur.
Deze middag is voor kinderen van 8 t/m 12 jaar.
De bibliotheek hoopt op een grote opkomst!

Voorjaarsvakantie activiteiten
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