Nieuwsbrief
Samenwerkingsschool De Aquarel
“Eigentijds onderwijs in kleurrijke verbinding”

Nieuwsbrief 02; 20 september 2018

AGENDA
26 september

Sport en spelochtend groep 1 en 2

Chauffeurs en begeleiders gezocht;
Vertrek 10.00 uur. Terug 12.30 uur

26 september
28 september
3 okt. t/m 12 okt.

Start Kinderpostzegelactie
GGD screening
Kinderboekenweek
Schoenmaatjes
Quadratendag; margedag
Contactgesprekken
Contactgesprekken
Herfstvakantie

Groep 7 en 8
Leerlingen groepen 2 en 7

10 okt.
15 oktober
17 oktober
22 t/m 26 oktober

Thema ‘Vriendschap’
Informatie volgt
Alle leerlingen vrij

U kunt zich inschrijven
U kunt zich inschrijven

VERJAARDAGEN
Geen verjaardagen in deze
periode

NIEUWS
Thema Trefwoord
Week 37 t/m 39 (10 t/m 28 september): Presteren
Inhoud: Over grote en kleine prestaties, de waardering ervan en de vraag hoe presteren kan
bijdragen aan het geluk van mensen.
Bijbel: De wijsheid van koning Salomo (1 Koningen 3; 1 Koningen 5 t/m 6; 1 Koningen 10).
Afscheid
Hallo allemaal,
Zoals jullie inmiddels gehoord hebben, gaan Vera en Joshua op korte termijn naar een
andere school. Deze beslissing hebben wij genomen omdat het niet goed ging met Vera, ze
had weinig leeftijdsgenootjes en daardoor weinig aansluiting met andere kinderen en ze
ging met steeds minder plezier naar school. We vinden het moeilijk om weg te gaan, onze
tijd op de Aquarel was erg fijn en het contact met de ouders en de kinderen is erg prettig
geweest, we hebben dus hele goede herinneringen. Vera en Joshua kijken uit naar de
“nieuwe” school maar vinden het ook erg jammer dat ze afscheid moeten nemen van de
Aquarel. Gelukkig blijven we elkaar nog wel tegenkomen bij de verschillende activiteiten die
in het dorp plaats vinden. We willen via deze weg iedereen bedanken voor de fijne tijd en
met name ook de leerkrachten en Tamara die met ons mee gedacht en meegeleefd hebben.
We gaan elkaar nog wel zien dus tot ziens allemaal!
Giovanni, Jetske Vera en Joshua
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Driehoeksgesprekken
We gaan steeds meer het gesprek mèt de leerlingen voeren, zowel onder schooltijd
(coachgesprekken) als na schooltijd (leerling-ouder-leerkrachtgesprekken). In de komende
contactgesprekken van oktober vragen we dan òòk de leerlingen van groepen 7 en 8 erbij. In
februari zullen we de leerlingen vanaf groep 3 samen met hun ouders uitnodigen. Mocht u
ook in het oktobergesprek uw kind uit groep 3,4,5 of 6 mee willen nemen, dan kan dat
uiteraard.
Contactgesprekken
Op maandag 15 en woensdag 17 oktober worden er contactgesprekken gehouden tussen
ouders en leerkrachten en van groep 7 en 8 óók de leerlingen.
Hiervoor hangt een intekenlijst bij de deur van de kamer van Tamara. Hierop kunt u
aangeven wanneer u het gesprek wilt. U kunt inschrijven tot uiterlijk maandag 9 oktober.
Denk u eraan dat u de naam van uw kind bij de juiste leerkracht invult? (de leerkracht die dit
jaar de coach van en de verantwoording over uw kind heeft.)
GGD
De ouders/verzorgers van de leerlingen uit groep 2 en 7 hebben rechtstreeks een brief van
de GGD over de werkwijze ontvangen. Uitgangspunt is dat alle kinderen meedoen aan het
gezondheidsonderzoek.
Terugblik info-avond
Op dinsdag 18 september hebben we een eerste indruk en uitleg gegeven over onze nieuwe
werkwijze. Na een korte presentatie heeft een aantal leerlingen de ouders/verzorgers
rondgeleid en daarbij een aantal zaken verteld over de organisatie en hun ervaringen. Heel
mooi om te zien hoe serieus de leerlingen dit oppakken en hoe goed ze dat doen.
Kinderpostzegelactie
Op woensdag 26 september gaat de Kinderpostzegelactie van
start. De kinderen van de groepen 7 en 8 doen hieraan mee.
Natuurlijk proberen zij zoveel mogelijk te verkopen voor het
goede doel.
Op woensdag 3 oktober is de actie afgelopen en kunnen de
spullen weer worden ingeleverd dop school.
De kinderen gaan op woensdag gewoon tot 14.00 uur naar school en zijn niet eerder vrij om
te starten met de actie.
Oktober Kindermaand in Groningen
Ga op ontdekkingstocht langs musea, theaters, borgen, molens en andere culturele
instellingen! Voor meer informatie …Oktober Kindermaand. Alle leerlingen krijgen deze
week een informatiefolder, tevens formulier om stickers op te kunnen plakken, mee.
Schoolplein….wie wil meedenken?
Vorgi schooljaar hebben we van de groep 8 leerlingen en hun ouders stappaaltjes gekregen
als afscheidscadeau. Daarnaast gaat de grote zandbak weg. We hebben als team gekeken

SWS De Aquarel; Kerkweg 5, 9862 TH Sebaldeburen, 0594-613814, aquarel@quadraten.nl , www.deaquarel.nl

Nieuwsbrief Samenwerkingsschool De Aquarel

waar we één en ander weer willen laten plaatsen. Daarbij kwamen er ook nieuwe ideeën
naar voren. Misschien toch een ‘groener’ schoolplein?
Wie van de ouders wil daarover meedenken en –doen? Ron en René zijn de trekkers vanuit
het team.

Helpende handen
Zaterdag 29 september wordt de zandbak ontmanteld en indien mogelijk ook weer
herplaatst. De stappaaltjes zullen dan ook worden geplaatst. De coördinatie ligt bij Erik
Daanje. Het Spectrum is open, er zal gezorgd worden voor een hapje en een drankje.
Helpende handen zijn méér dan welkom!!
DVD Musical ….reminder….
Er is (nog steeds) de mogelijkheid om de DVD te bestellen, maar
we willen u vragen om vòòraf € 5,-- in te leveren. Dus ook als u al
op de lijst staat, willen we u vragen om € 5,-- in een envelop te
doen met uw naam erop. Deze kan in het bakje op bureau van
Tamara. Uw kind krijgt dan de DVD mee naar huis.

Nieuwsbegrip
De kinderen van groep 5-8 zijn met
Nieuwsbegrip (begrijpend lezen)
bezig geweest met de plasticvanger van Boyan Slat. De
strategie van de week was: Samenvatten. Hieronder de
samenvatting van 4 meiden uit groep 7/8.

De eerste plasticvanger op weg.
In de grote oceaan drijven miljoenen kilo’s afval.
De 24 jarige Boyan Slat bedacht een uitvinding om
dit allemaal op te ruimen.
Hij heeft vijf jaar aan zijn uitvinding gewerkt.
Hij kwam op het idee toen hij aan het snorkelen en
allemaal plastic zag.
Het is een 600 lange arm die in een U over zee drijft.
Om de maand wordt het plastic opgehaald en dan
wordt zoveel mogelijk gerecycled.
De grote arm heet Systeem 001.
De arm gaat rond het gevangeniseiland Alcatraz.
Als dit een succes wordt komen en nog 60 armen bij.
Het streven is om in vijf jaar de helft van het plastic in de grote Oceaan op te ruimen.
Op 8 september vertrok een sleepboot met de plasticvanger vanuit San Francisco.
Van Noa, Valente, Iris en Roosmarijn
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Jaarinfo
In de kalender helemaal achterin het jaarinfo-boekje zijn twee foutjes geslopen.
Reshare is op 12 november.
Laatste Schooldag is op 12 juli.
Luizencontrole….goed nieuws!
Er is vandaag een extra controle geweest. Er zijn geen luizen en/of levende neten gevonden.
De school is luisvrij!
De beste methode om dat ook te blijven is uw kind(eren) preventief wekelijks te kammen.
Via deze link vindt u informatie over kaminstructies.

Informatie van buiten de school
Huisdierenshow
Inschrijfformulier in bijlage. Flyers en inschrijfformulier hangen ook op school op prikbord.
Zpannend Zernike
Zaterdag 6 en zondag 7 oktober.
Weekend van de wetenschap.
Via deze link vindt u meer informatie.
Bibliotheek Grootegast
Knutselspektakel in de kinderboekenweek; thema’ vriendschap’. O.a. vriendschapsbandjes
en sokpoppen maken.
Woensdag 3 oktober 14.00 – 17.00 uur.

SWS De Aquarel; Kerkweg 5, 9862 TH Sebaldeburen, 0594-613814, aquarel@quadraten.nl , www.deaquarel.nl

