Jaargang 28 nummer 12

Vrijdag 19 november 2021

Agenda november 2021
Week van 22 november
Dinsdag 23 november
Woensdag 24 november

Adviesgesprekken groep 8
Vergadering oudercommissie
Peuterochtend

IDENTITEIT
Er is iets veranderd bij de broers: ze staan in voor hun jongste broertje Benjamin. Jozef huilt en
maakt zich bekend. Hij heeft zijn broers vergeven en vraagt hen om in Egypte te komen wonen.

KERSTVIERING
We zitten al in de voorbereiding voor de kerstviering. We willen graag de lichtjestocht weer
vormgeven. Als het allemaal door kan gaan is dit verplaatst van donderdag 23 december naar
woensdag 22 december. Via de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de stand van zaken.

PARKEREN
Gisteren kwam een medewerker van de Twijn op de Aquarel met een klacht over parkeren op hun
terrein. Er zijn kennelijk een aantal mensen die hun auto parkeren bij de Twijn. Dit is niet de
bedoeling! Het parkeerterrein bij de Twijn is bedoeld voor de busjes die gebruikt worden voor hun
leerlingenvervoer.

SINTERKLAAS
In de school is het weer supergezellig gemaakt in Sinterklaasstijl. Dank je wel ouders Silvie,
Nannet, Penny, Carolien, Jolijn, Frances en Ester!

Over 2 weken alweer vieren wij Sinterklaas op de Aquarel!
Al een aantal weken is de Sinterklaas commissie druk bezig met de voorbereidingen om er
weer een gezellige dag te maken.
We hebben binnen de commissie afscheid genomen van Cecile, en zullen na dit jaar ook
afscheid nemen van Jacqueline en Marloes, zij hebben een aantal jaren met heel veel
plezier meegewerkt om er steeds weer een geweldig feest van te maken. Daarvoor dank! Er
zijn een aantal super enthousiaste nieuwe commissieleden bijgekomen: Arianne, Wendy en

Flora nemen het stokje over om er weer met een frisse blik en hopelijk met een mooie intocht
volgend jaar tegenaan te gaan!
Omdat we ook dit jaar weer rekening moeten houden met het corona virus zullen we een
aangepaste viering binnen de school doen.
Helaas dus geen grootse aankomst op het plein, maar wel een leuk feest voor de kinderen
van de onderbouw en groep 5! En wie weet komt de Sint dan ook nog wel even spieken bij
de klassen in de bovenbouw...
Samen maken we er een super gezellige dag van met de Sint en Pieten!!
Tot dan, Groetjes van De Sint-commissie!

ICT
Als extra bijlage bij deze nieuwsbrief informatie over de aanstaande ICT-migratie naar
Heutink-ICT.

REGISTRATIE CORONAMELDINGEN
In verband met het registreren van het aantal coronagevallen op de Aquarel is het nodig dit
altijd telefonisch te melden. U mag ook een melding maken via een privé-bericht in Parro
naar Ria Schinkel (24/7 bereikbaar via parro) Zo houden we in de school het overzicht.

SCHOOLFRUIT
Het schoolfruit voor volgende week is:
Rettich
Sinaasappel
Waspeen
Wij hebben bijna wekelijk wel wat fruit over. Wij willen dit aan graag ouders/verzorgers die
het misschien goed kunnen gebruiken meegeven. In verband met uw privacy mag u indien u
hier belang bij heeft een privé-bericht sturen naar Ria Schinkel via de Parro app.

