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AGENDA
3 september
7 september
18 september
18 september
19 september
26 september

Eerste schooldag
Schoolbbq
Informatieavond
Gezamenlijke vergadering
MR/OR/ID/team
Margedag groep 1 en 2
Sport en spelochtend groep 1 en 2

3 okt. t/m 12 okt.
10 okt.

Kinderboekenweek
Quadratendag; margedag

Vanaf 17.00 uur
19.00 inloop; 19.10 – 20.00 uur
20.15-21.00 uur
Alle leerlingen groep ½ vrij
Chauffeurs en begeleiders gezocht;
Vertrek 10.00 uur. Terug 12.30 uur
Thema ‘Vriendschap’
Alle leerlingen vrij

VERJAARDAGEN
14 september

Marjon Bijma

NIEUWS
Trefwoord
Week 35 en 36 (27 augustus t/m 7 september): Ontwerpen
Inhoud: Nieuw maken, creëren, in het leven roepen, ontwerpen. Over de uitdaging voor de
mens om zijn wereld vorm te geven en te vernieuwen.
Bijbel: Scheppingsverhaal (Genesis 1).
Schoolbbq
Vanavond is er de schoolbbq! Georganiseerd door de OR.
Vanaf 17.00 uur is iedereen welkom. De kosten zijn € 5,-- per
volwassene en € 2,50 per kind. De drankjes moeten apart
worden afgerekend. U kunt bij binnenkomst contant betalen.
Het is fijn dat er aan het eind een aantal mensen zijn die willen
helpen met opruimen.
Start
Na een heerlijke vakantie zijn we met frisse moed en nieuwe energie begonnen aan het
nieuwe schooljaar.
Een uitdagend schooljaar met een nieuwe werkwijze! Vòòr en in de zomervakantie is er hard
gewerkt om de start mogelijk te maken. Met gepaste trots kunnen we zeggen dat er al veel
goed in de steigers staat. Toch moet alles en iedereen wennen, leerkrachten èn leerlingen.
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We bespreken een aantal keer in de week kort de gang van zaken en stellen zaken dan
eventueel bij.
Informatie-avond
Op dinsdag 18 september nodigen we u uit voor een informatie-avond. Het zal dan vooral
gaan over uitleg over de manier van werken, onze ervaringen en plannen. We zijn ook erg
benieuwd naar uw ervaringen. Natuurlijk zal er ruimte zijn om vragen te stellen en even in
de klassen te kijken. In tegenstelling tot vorig jaar hebben we deze keer een info-avond
zonder de leerlingen.
Gouden weken
Zoals elk schooljaar starten we met de Gouden Weken. Deze
periode benutten we om elke dag aandacht te besteden aan een
groepsvormende activiteit. Daarnaast spreken we gezamenlijk de
regels en hoe we met elkaar en de spullen willen omgaan.
Luizencontrole
Afgelopen maandag is er een luizencontrole uitgevoerd. Er zijn géén luizen geconstateerd.
Elke maandag na een vakantie zal er een luizencontrole zijn. Het is fijn dat kinderen dan geen
gel en vlechten in hun haar hebben. We vragen alle ouders om tussentijds zelf alert te zijn op
hoofdluis. Wekelijks kammen werkt! Op die manier wordt een besmetting snel ontdekt en
een grote uitbraak voorkomen. We verwachten dat ouders/verzorgers, als zij luizen bij hun
kind hebben geconstateerd, dit melden op school.
Nieuwe teamleden
Met ingang van dit schooljaar hebben we 2 nieuwe gezichten in het team. Juf Eliza Maerman
werkt elke vrijdag als leerkracht en juf Sjakkelien Tilma werkt iedere dinsdag- en
woensdagochtend als onderwijsassistente.
We zijn erg blij dat we de formatie toch rond hebben kunnen krijgen! We heten hen van
harte welkom en wensen hen veel plezier op De Aquarel.

Voorstellen
Beste ouders,
Er is mij gevraagd om me voor te stellen. Mijn naam is Sjakkelien Tilma en dit schooljaar
zal ik op de dinsdag- en woensdagochtend werkzaam zijn als onderwijsassistent in groep 1
t/m 4. Naast de twee ochtenden op De Aquarel ben ik nog twee dagen werkzaam op een
school in Assen en werk ik als kindercoach. Ik woon in Loppersum en in mijn vrije tijd doe
ik fanatiek aan taekwondo en yoga. Daarnaast kruip ik ook graag met een boek op de
bank. Spreek me rustig aan wanneer u me ziet lopen en wie weet zien we elkaar op de
barbecue deze vrijdag.
Met vriendelijke groet,
Sjakkelien Tilma
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Beste ouders,
Een nieuw schooljaar en ook nog eens een nieuwe leerkracht op de SWS De Aquarel.
Mijn naam is Eliza Maerman en ik ben 26 jaar oud. Samen met mijn vriend en mijn
éénjarige zoon ben ik woonachtig in Zuidhorn.
Ik zal op de vrijdag lesgeven op de school waar jullie kinderen onderwijs volgen.
Voornamelijk zal ik te zien zijn in de groepen 1 t/m 4. Naast de vrijdag ben ik op de
dinsdag en woensdag werkzaam op een school in Groningen.
In het lesgeven vind ik het belangrijk dat ieder kind zichzelf kan en mag zijn. Ik hoop dat ik
zowel jullie als ouders/ verzorgers maar ook de kinderen dit gevoel het komende
schooljaar kan geven.
Samen met jullie en de collega’s op De Aquarel hoop ik er een mooi jaar van te maken.
Met vriendelijke groet,
Eliza Maerman
Foto’s
Tijdens het feest van ons 10 jarig bestaan heeft u veel foto’s kunnen bekijken die
opgehangen waren in de school. Vindt u het leuk om enkele foto’s hiervan te hebben, dan
kunt u deze gratis afhalen.
Dit kan tot uiterlijk 14 september 2018. De foto’s liggen op stapeltjes op de kast naast de
deur van het keukentje (vanaf begin volgende week).
DVD van musical en feest….te koop voor € 5,-De DVD is bijna klaar! De uitvoering van de musical, foto’s van de avond, de doorlopende
voorstelling van de afgelopen 10 jaar staan er allemaal op.
U kunt de DVD kopen door € 5,-- in een envelop te doen (met uw naam en eventueel adres
erop) en deze in te leveren op school. Er ligt een bakje in de directiekamer. Opgeven kan tot
21 september.
Geïntegreerd zaakvakkenonderwijs
Dit schooljaar starten we met een proeflicentie op Blink Geïntegreerd. Dat betekent dat we
de vakken natuur en techniek, geschiedenis en aardrijkskunde projectmatig aanbieden. Geen
afzonderlijke vakken meer, maar rond een thema komen alle vakken aan bod. Deze methode
is eigentijds en aansprekend. Ook komt in deze methode het onderzoekend leren meer tot
uiting.
Chromebooks
De leerlingen van groepen 7 en 8 werken dit schooljaar op een chromebook in plaats van
een tablet. Dat is een fijne snelle laptop met een volwaardig toetsenbord.
Jaarinfoboekje
We verwachten de jaarinfo eind volgende week klaar te hebben. We zullen deze u digitaal
toesturen. Heeft u liever één op papier? Er zullen uitgedraaide exemplaren op school liggen.
U kunt daar gerust één van meenemen.
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Sport- en spelochtend groep 1/2…..chauffeurs en begeleiders gezocht!
Op woensdag 26 september gaan de leerlingen van groep 1 en 2 naar een sport- en
spelochtend in de sporthal De Veste in Opende. Vertrek zal zijn 10.00 uur en om 12.30 uur
zijn ze dan ongeveer weer terug. Graag opgeven bij juf Marjan.
Vooraankondiging ‘Schoenmaatjes’
Eén keer per twee jaar doen we mee aan de actie Schoenmaatjes. Dit jaar is het weer zover.
Omdat het thema van de Kinderboekenweek ‘Vriendschap’ is , koppelen we de actie aan de
Kinderboekenweek. Meer informatie volgt later.

Informatie van buiten de school
Stichting Muziekonderwijs Grootegast organiseert een
OPEN THEATERLES in het BARONTHEATER
DOCENT: Saskia Broertjes
Vanaf 8 jaar mag je al meedoen!!
Interesse? Nieuwsgierig?
Gewoon even kennismaken of om het hoekje kijken?
Alvast even meedoen?
Het kan allemaal tijdens de OPEN LES op vrijdag 7 september.
Van 16.00-17.00 geeft Saskia een gratis toegankelijke proefles.
Opgeven is niet noodzakelijk, op tijd aanwezig zijn wel.
.
Hopelijk tot ziens!
Barontheater, Verbindingsweg 9, Opende

__________________________________________________________________________________

Het bos is een dag van jou!
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Maak je eigen unieke wereld in het bos van Trimunt. In een afgezet deel in het bos
waar je normaal niet mag komen, krijg je de unieke mogelijkheid om je eigen
speelplek te maken. Je mag je helemaal uitleven. Je bent in het bos en gebruikt wat
je wilt en laat heel wat heel moet blijven. Je krijgt touw, een mesje en genoeg hout
mee om mee te spelen en/of te bouwen. De begeleiding van de Scharrelkids is de
hele dag aanwezig en zal een heerlijke lunch voor jullie maken. De activiteit vindt
plaats in het bos van Trimunt van Staatsbosbeheer.
Voor wie?
Kinderen van 8 tot 12 jaar
Wanneer?
Op 22 september 2018 van 10.00 – 15.00 uur (inclusief lunch)
Kosten?
IVN leden: €1 en niet leden €3.
Aanmelden?

Ja graag voor 14 september
aanmelden. Dat kan bij boswachter Marieke de Boer: m.deboer@staatsbosbeheer.nl
of IVN Herman Woltjer 0594-613253 of hwoltjer@home.nl.
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