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AGENDA
18 januari

Kindersjoelen in ’t Spectrum

21 januari
24 januari

! Leerlingen om 13.40 uur vrij!
Doedag Lauwers College groep 7/8

5 februari
8 februari
12 februari
11 t/m 15 februari

Margedag
Rapporten mee
Open Dag
Oudergesprekken gr. 1 t/m 3
Driehoeksgesprekken gr. 4 t/m 7
Definitief adviesgesprekken gr. 8
Voorjaarsvakantie

16 t/m 24 febr.

Georganiseerd door Kidsclub
19.00-20.30 uur. Voor kinderen
t/m groep 8. Kosten € 1,-Ivm begrafenis Spectrum
10.30 – 12.15
Vervoer is geregeld door het
Lauwers College.
Alle leerlingen vrij
9.00 – 11.45 uur

U krijgt binnenkort de gelegenheid
om in te schrijven.

VERJAARDAGEN
16 jan.
26 jan.

Stefan Kits
Meester Ron

NIEUWS
Thema Trefwoord
Week 2 t/m 4 (7 t/m 25 januari): Leren
Inhoud: Over moeten, mogen, willen en kunnen leren als mens. Over leren en onderwijs als
een voorwaarde voor een betere wereld.
Bijbel: Johannes de Doper (Lucas 3); Jezus in de woestijn (Lucas 4); Jezus in de synagoge van
Nazaret (Lucas 4).
Begrafenis maandag 21 januari
Komende maandag is er een begrafenisdienst in ’t Spectrum. De leerlingen zijn dan om 13.40
uur vrij. We vragen uw medewerking om dan ook vlot uw kind mee te nemen, zodat er geen
drukte meer op het schoolplein is als de begrafenisstoet uit ’t Spectrum komt. Bij voorbaat
hartelijk dank!
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Goede start
Na een fijne vakantie is iedereen weer met frisse moed begonnen! De vakantieverhalen zijn
verteld en het is dan toch ook weer fijn om elkaar te zien, met elkaar te spelen en te werken.
Afscheid juf Sjakkelien
Met ingang van 1 februari heeft onze onderwijsassistente Sjakkelien een baan gekregen als
yogatherapeute voor kinderen in Groningen. Dat betekent dat haar laatste werkdag op De
Aquarel is op woensdag 30 januari. We bedanken juf Sjakkelien voor haar inzet en bijdrage
en wensen haar heel veel plezier met haar nieuwe baan.
Benoeming juf Martje
Gelukkig hebben we weer een prima vervanger voor juf Sjakkelien gevonden! Juf Martje vd
Pol zal haar uren overnemen. Dit is geen onbekende. Ze heeft juf Wietske in december al
vervangen vanwege herstel van een handoperatie. Er zal wel een wisseling van werkdagen
plaatsvinden:
Juf Wietske zal er zijn op maandag- en dinsdagmorgen van 9.00 – 11.30 uur.
Juf Martje op woensdag- en donderdagmorgen van 9.00 – 11.30 uur.
Juf Martje welkom op onze school!
Open Dag
Op dinsdag 12 februari is er de jaarlijkse Open Dag van 9.00 – 11.45 uur.
Vakantierooster 2019-2020
Het onderstaande vakantierooster is in overleg met andere scholen vastgesteld. Naast deze
vastgestelde vakantiedagen zullen er nog margedagen worden toegevoegd. Deze krijgt u vlak voor de
zomervakantie.
Vakantiedagen zijn vrije dagen voor leerlingen en personeel. Margedagen zijn vrije dagen voor alleen
de leerlingen. Het team gebruikt deze dagen voor overleg, gezamenlijke werkzaamheden of scholing.
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie inclusief Goede Vrijdag
Meivakantie inclusief Koningsdag
Hemelvaart
Pinkstervakantie
Zomervakantie

21 oktober 2019 t/m 25 oktober 2019
23 december 2019 t/m 3 januari 2020
17 februari 2020 t/m 21 februari 2020
10 april 2020 t/m 13 april 2020
27 april 2020 t/m 8 mei 2020
21 mei 2020 t/m 22 mei 2020
1 juni 2020
6 juli 2020 t/m 14 augustus 2020

Ondertekening overeenkomst met College van bestuur van Quadraten
De MR heeft de overeenkomst met betrekking tot het verplaatsen van het
vestigingsnummer van het Cvb ontvangen. Ze beraadt zich nu op ondertekening. De Mr zal u
binnenkort verder op de hoogte brengen.
Uitnodiging voor de Oudergesprekken
In de week van 11 t/m 15 februari zijn er oudergesprekken. Voor groep 1 t/m 3 zijn dat de
reguliere 10 minutengesprekken. Voor groep 4, 7 en 8 zijn dat driehoekgesprekken*
(leerling-ouders-leerkracht). Tijdens de gesprekken voor groep 8 wordt het definitief advies
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meegegeven. Voorafgaand aan de gesprekken worden de rapporten meegegeven aan de
leerlingen.
We nodigen alle ouders/verzorgers uit om zich in te schrijven. U kunt dat doen vanaf
woensdag 23 januari t/m donderdag 31 januari op de lijst op het raam van kantoor Tamara.
*Driehoekgesprekken
We willen steeds meer met leerlingen praten in plaats van over leerlingen. Hierdoor krijgen
en voelen ze meer verantwoordelijkheid en betrokkenheid. Dit doen we met de leerlingen
vanaf groep 4.
Zit(ten) uw kind(eren) in groep 4, 7 of 8? dan verwachten we dat u uw kind(eren) meeneemt
naar het gesprek.
De leerlingen worden voorbereid op dit gesprek door de leerkracht, zodat ze weten wat ze
kunnen verwachten.
Schoolplan 2019-2023
Dit schooljaar wordt het Schoolplan geschreven voor de komende 4 jaar. In dat plan staan de
ontwikkelpunten beschreven. Er wordt als het ware een stip op de horizon gezet. Natuurlijk
wordt het team hierbij betrokken, maar ook de ouders en de leerlingen mogen hun stem
laten horen. Wat vinden we met elkaar belangrijk voor het onderwijs aan de kinderen?
Daarnaast is het belangrijk om te weten waar u tevreden en/of minder tevreden over bent.
Binnenkort krijgt u via de mail een tevredendheids-vragenlijst toegestuurd en ik wil u
vragen om die in te vullen.
Daarnaast kunt u uw mening over eventuele ontwikkelpunten geven. Dit kan in de week van
de oudergesprekken. U krijgt dan de mogelijkheid om op school op een grote poster aan te
geven wat u belangrijk vindt voor het onderwijs aan uw kind en welke onderwerpen u
belangrijk vindt voor de toekomst.
Het is belangrijk dat u gebruik maakt van deze mogelijkheden om uw mening te geven. De
uitkomsten nemen we mee in de bepaling van de ontwikkelpunten voor de komende 4 jaar.
Koers Quadraten
Ook op Stichting niveau is een koers uitgezet voor de komende jaren. De scholen, dus ook
Sws De Aquarel neemt deze Koers als uitgangspunt voor het Schoolplan. U kunt deze Koers
lezen op de nieuwe website van Quadraten. Klik op deze link om direct op de website te
komen. U vindt de Koers onder het kopje documenten.

Informatie van buiten de school
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(Dier)sporenexcursie
Zondagmiddag 3 februari kan je met IVN Leek-Nietap op zoek naar (dier)sporen.
Het is vooral bedoeld voor de jeugd (tot ca. 12 jaar), maar zeker ook voor nieuwsgierige
ouders.
Welke vaak verborgen aanwijzingen hebben dieren achtergelaten zodat wij, ook al zien we ze
nu niet, toch weten dat ze er zijn?
Denk bijvoorbeeld aan haren, veertjes, pootafdrukken, holen, geluiden en poep.
Dus: zet je speurneus maar op en kom ook.
We starten om 14.00 uur bij het Informatiecentrum Nienoord.
Uiterlijk 16.00 uur zijn we weer terug.
IVN-leden mogen gratis mee, anderen betalen € 2,50.

plukplaats van roofvogel
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Ouderavond mijn kind online?!
26 februari 2019
19.30-21.00
GGD
Lokatie Grootegast
Youtube, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram, Snapchat, games…
Ze zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Er zitten veel voordelen
aan het gebruik van Social media en gamen. Maar het brengt ook risico’s met
zich mee. Ouders staan voor nieuwe opvoeduitdagingen.
Heeft u als ouder zicht op de digitale leefwereld van uw kind? En hoe praat u
hier samen over? Heeft u soms het gevoel dat uw kind teveel in beslag genomen
wordt door zijn smartphone of computer?

Als ouder kunt u bijdragen aan verantwoord mediagebruik van uw kind. Tijdens de
ouderavond neemt een deskundige van VNN en HALT u mee in de (digitale)
belevingswereld van kinderen en krijgt u tips om het risico op overmatig mediagebruik
en gamen te verkleinen. Ook kunt u ervaringen uitwisselen met andere ouders. Hoe
ervaren zij het mediagebruik van hun kind? Hoe praten ze hier samen over? Wat voor
regels stel je?
Aanmelden
Nieuwsgierig naar deze avond? Kom langs!
Graag ontvangen wij uw aanmelding uiterlijk 14 februari via
alida.willemen@ggd.groningen.nl

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

