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AGENDA
28 november
5 december
11 december

Margedag groep 1/2
Sinterklaasfeest
Vuurwerkvoorlichting gr. 7/8

Alle leerlingen groep ½ zijn vrij.
Gr. 1 t/m 4 om 12.00 uur vrij.
Leerlingen gr. 7/8 fiets mee!
Eén hulpouder gezocht

13 december
14 december

Toneelvoorstelling ‘Soep met magie’
Kindersjoelen in ‘t Spectrum

18 december
19 december

Kerstviering (met ouders)
Inleveren Schoenmaatjes dozen

Gr. 7/8. Chauffeurs gevraagd!
Georganiseerd door Kidsclub
19.00-20.30 uur. Voor kinderen
t/m groep 8. Kosten € 1,-Exacte tijd en uitnodiging volgen
Welke ouder wil dat wel doen?

VERJAARDAGEN
24 november
25 november
30 november
2 december

Dina Klauke
Bart Kuipers
Jesse v/d Til
Jessica Boshart

NIEUWS
Thema Trefwoord
Week 46 t/m 48 (12 t/m 30 november): Dromen
Inhoud: Over dromen met je ogen open, over visioenen en toekomstdromen en over de
vraag hoe dromen de mens sterker kunnen maken.
Bijbel: De dromen van Jesaja (Jesaja).
Terugblik informatieavond
Op dinsdag 13 november zijn dhr. Gerrit Rotman en dhr. Johan Heddema (college van
bestuur van Stichting Quadraten) op de Aquarel geweest om de aanwezige ouders en
personeel uit te leggen hoe zij de verdere toekomst van De Aquarel zien. De Stichting wil
onderzoeken of er met het vestigingsnummer van de school een school gestart kan worden
in Zuidhorn en De Aquarel een nevenvestiging kan worden van die school. In de praktijk zal
De Aquarel daar verder weinig van merken en kan ze met het eigen onderwijsconcept
doorgaan. Stichting Quadraten gaat binnenkort met de MR in gesprek om de voorwaarden
te bespreken. De MR moet ook formeel toestemming geven aan de Stichting dat ze
mweerwerkt aan een dergelijke constructie.

Nieuwsbrief Samenwerkingsschool De Aquarel

Sprookje groep 7/8
Donderdag 13 december gaat groep 7/8 naar de toneelvoorstelling ‘Soep met magie’. Dit is
een cadeautje van Sinterklaas voor de leerlingen van groep 7/8. Wie wil en kan helpen met
vervoer? Vertrek om 10.05 uur. Terug rond 11.45 uur.
Sinterklaas
Ook dit jaar komen Sint en zijn Pieten 5 december weer naar “de Aquarel”. We verwachten
dat ze om 8.30 uur aankomen. Ouders/verzorgers worden van harte uitgenodigd om hierbij
aanwezig te zijn.
De kinderen van de onderbouw zijn om 12 uur vrij. Zij hoeven die dag geen eten en drinken
mee te nemen, omdat dit die dag door de ouderraad verzorgd wordt. Wel is het handig hen
een plastic tas mee te geven voor werkjes en andere spullen die zij meekrijgen.
De kinderen van groep 7 en 8 zijn om 14 uur vrij. Wilt u hen wel eten voor tussen de middag
meegeven?
Sinterklaasversiering
De school is helemaal prachtig versierd. Sinterklaas kan nu gerust komen met zijn Pieten. Er
is ook een heuse stoomboot in het halletje bij de onderbouw! De jongere leerlingen spelen
hier graag mee!
Bedankt hulpouder(s)!
Vuurwerkvoorlichting groep 7/8
Op dinsdag 11 december heeft groep 7/8 een vuurwerkvoorlichting in Grootegast.
Verschillende hulpverleningsdiensten geven voorlichting m.b.t. Oud- en Nieuwjaarsdag en
vuurwerk. We willen graag op de fiets heen. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind op een
goedwerkende fiets naar school komt?
We vertrekken rond 8.40 uur en zijn rond 11.45 uur weer terug.
Daarnaast zou het fijn zijn als er één ouder mee wil als begeleider? Als u kunt, wilt u dit dan
aangeven bij Ron Bijma (r.bijma@qudraten.nl)?
Inleveren Schoenmaatjesdozen
Woensdag 19 december kunnen de Schoenmaatjesdozen worden ingeleverd in Drachten
tussen 13.30 en 15.30 uur. Welke ouder zou dat willen doen? Graag doorgeven aan de
leerkracht. Bij voorbaat hartelijk dank!
Kerstviering
De voorbereidingen voor Kerst zijn alweer begonnen. De Kerstviering bestaat dit jaar uit een
musical en een gezamenlijk buffet. De taken en rollen zijn inmiddels verdeeld. De uitnodiging
voor deze gezellige Kerstavond volgt binnenkort.
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