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Agenda januari 2021 
Maandag 8 februari  Weer naar school! 

 
IDENTITEIT 
Zes dagen mag je werken, de zevende dag is voor de Heer. Zo is het goed geregeld, al 
eeuwenlang. Maar Jezus vraagt: Mag je een leven redden op sabbat? Mag je goed doen op de 
zevende dag? Door het te doen, laat hij het zien. 
Jezus kiest twaalf leerlingen uit die hem gaan helpen. Zij worden apostelen, dat zijn mensen die 
eropuit gestuurd worden. 

 
VAN DE DIRECTIE 
Vanaf maandag mogen we weer naar school. We vinden het heerlijk om de kinderen weer te zien! 
In deze nieuwsbrief maakt u kennis met onze 3 nieuwste collega's en vindt u de link naar de enquête 
over de verkeersveiligheid, waar ik vorige week over schreef. 

Tot maandag allemaal! 

Namens het team van CBS de Aquarel  

Henriette Tijssen  

 
TEKENWEDSTRIJD 
We hebben nog niet zoveel tekeningen binnengekregen... Mocht je graag mee willen doen, dan mag 
je maandag je tekening ook nog meenemen! 
 

NIEUWE TEAMLEDEN 
Hoi! Ik ben Anne en ik ben 22 jaar. Geboren tussen de groene weilanden in 
Berkum, ben ik van Zwolle gaan houden en heb ik sinds twee jaar een 
appartementje dicht bij de stad gevonden. Naast dat ik komend half jaar als 
onderwijsassistente aan de slag ga op de Aquarel, ben ik ook zwemjuf. In mijn 
vrije tijd volleybal ik graag of speel ik gezelschapsspelletjes! 
  
Ik ben op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag op school aanwezig om 
vooral in de onderbouw- klassen extra tijd en ondersteuning te kunnen bieden. 
 

 
 
 
 
 
 



Hallo allemaal, 
Mijn naam is Nicky Dijks en ik ben sinds afgelopen week de juf van de 
kinderen uit groep 3B. Ik kom uit Zwolle en ik vind het erg fijn om buiten te 
zijn of een mooi boek te lezen. Een hobby van me is circus en ik hoop dan 

ook dat de verenigingen snel weer open gaan! 🎪  

Tot de zomervakantie zullen juf Gerlinde en ik samen de groep draaien. 
Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.   
Ik heb er enorm veel zin in!  
  
Met vriendelijke groet,  
Nicky  
 

 

Hallo allemaal,  
Sinds het begin van deze week ben ik bij jullie aan het werk op de aquarel, 
als onderwijsassistent. Door de huidige situatie zal ik niet iedereen op 
school tegenkomen om mij voor te kunnen stellen. Ik zal daarom kort wat 
over mijzelf vertellen.  
Ik ben Veerle, net afgestudeerd als onderwijsassistent. Ik ben erg 
enthousiast om nu ook echt aan het werk te mogen. In mijn vrije tijd sta ik 
vaak in het volleybalveld en vind ik het erg leuk om te wandelen. Ik woon 
in de wijk Assendorp, in Zwolle. Op maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag zal ik aanwezig zijn op de Aquarel.   
 

 
SCHOOLFRUIT  
Komende week ontvangen we weer schoolfruit…. 

 
 
 
NAAR DE BIEB 
Op dit moment is de bibliotheek helaas gesloten tot en met 1 
maart om boeken uit te zoeken. Wel is het mogelijk om boeken te 
reserveren, dat kan via de website van stadkamer Zwolle:  
In Stadkamer komen informatie, taal en cultuur samen  
Je ontvangt een afhaalbericht van ons als de reservering klaar 
staat. Wil je materiaal inleveren? Dat kan ook! 
Je kunt je reservering ophalen van maandag tot en met vrijdag 
van 13.00 tot 17.00 en op zaterdag van 10.00 – 12.00 uur 
 

 

 

 
 

https://stadkamer.nl/


VERKEERSVEILIGHEID 
Geachte ouders/verzorgers van het Aquarel 
  
Wij, Richard en Melanie (Politie), zijn op dit moment bezig met een onderzoek naar de 
verkeersveiligheid en parkeerproblemen rondom de Aquarel. 
Omdat wij goed inzicht willen krijgen in de problematiek en tevens op zoek gaan naar eventuele 
mogelijkheden voor oplossingen, hebben wij voor u een korte enquête opgesteld. 
  
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u deze korte enquête invult, door middel van onderstaande 
link. Het gaat immers ook om de veiligheid van uw kind(eren). 
  
Wij kunnen al meegeven dat er geen extra parkeerplaatsen worden gecreëerd rondom de school. 
Er zijn inmiddels wel borden geplaatst voor het parkeren in de vakken. 
Vanaf de week dat de school weer opengaat, zal er worden gewaarschuwd gedurende twee weken. 
Na deze twee weken zijn de waarschuwingen niet meer van kracht en zullen er zo nodig bekeuringen 
worden uitgeschreven. 
  
Uiteraard hopen wij dat het niet zo ver hoeft te komen en dat wij met hulp van u een veilige 
verkeerssituatie kunnen creëren! 
  
De link is geldig tot en met 17 februari. 
  
Link enquête: 
 

https://docs.google.com/forms/d/1rS_7MAV90sbCwyqery_SIyFMTVa4jGyQ71iE4JuuDxo/edit?us

p=sharing 

 

EEN NIEUW LEESBOEK! 

 
Ja! Het boekje is er! Duizenden kinderen en vier auteurs maken 
samen één boek Beste ouder/verzorger, In oktober en november 
hebben enkele klassen van onze school meegedaan aan Leesproject 
Stel je voor... Zij waren een van de vele klassen die deelnamen aan 
dit project van Uitgeverij Zwijsen. Onderdeel ervan was het 
meeschrijven aan een boek, samen met bekende 
kinderboekenauteurs. Terwijl zij de hoofdlijnen van het verhaal 
schreven, zorgden de kinderen voor input voor elk hoofdstuk. Zo zijn 
bijvoorbeeld de naam van de meester, de gebruikte straattaal én 
stukjes van de cover door de leerlingen bedacht.  
 
Kinderen met plezier aan het lezen krijgen  
Het idee voor Leesproject Stel je voor... is bij Uitgeverij Zwijsen ontstaan door de berichten over de 
dalende leesvaardigheid van Nederlandse jongeren. Middelbare scholieren vinden lezen saai, een 
groot gedeelte van hen vindt het tijdverspilling en de meerderheid leest alleen als het moet. Ernstig! 
Want lezen is een belangrijke voorwaarde om volwaardig mee te kunnen doen in onze digitale 
maatschappij. Als je kinderen al op jongere leeftijd met plezier aan het lezen krijgt, zullen ze meer 
gaan lezen. En meer lezen doet beter lezen. Waardoor het vliegwiel in werking is gezet. Doel van 
Leesproject Stel je voor... is om een radertje te zijn dat samen met goed leesonderwijs het wiel aan 
de gang krijgt.  
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2F1rS_7MAV90sbCwyqery_SIyFMTVa4jGyQ71iE4JuuDxo%2Fedit%3Fusp%3Dsharing&data=04%7C01%7C%7C8eea86bd57e84944029d08d8c9cc5f93%7C476876c69f3540fd8a244c32980a9a5c%7C0%7C0%7C637481226911642231%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=3lOVRgJr%2FxJSWhR6%2BL%2BHPrGO6a7Gz%2BvQ14zKQuhPEHs%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2F1rS_7MAV90sbCwyqery_SIyFMTVa4jGyQ71iE4JuuDxo%2Fedit%3Fusp%3Dsharing&data=04%7C01%7C%7C8eea86bd57e84944029d08d8c9cc5f93%7C476876c69f3540fd8a244c32980a9a5c%7C0%7C0%7C637481226911642231%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=3lOVRgJr%2FxJSWhR6%2BL%2BHPrGO6a7Gz%2BvQ14zKQuhPEHs%3D&reserved=0


Met Leesproject Stel je voor... konden kinderen ervaren 
hoe leuk lezen kan zijn. In de lessen gingen leerlingen aan 
de slag met verhalen. Ze hebben geproefd aan de 
verschillende aspecten die samen een verhaal maken, er 
veel samen over gepraat, zelf onderdelen van een eigen 
verhaal geschreven én dus meegewerkt aan een boek dat 
echt is verschenen.  
 
Cadeau voor alle kinderen  
De groepen 4, 5 en 6 hebben twee exemplaren cadeau gekregen van het gedrukte boekje. In deze 
tijd is het belangrijker dan ooit dat kinderen ook thuis door blijven lezen. Daarom stelt Uitgeveri j 
Zwijsen gratis het e-book van Een vreemde vogel in de klas beschikbaar. U kunt dit downloaden op 
zwijsen.nl/steljevoor Kunt u ook meteen zelf het eindresultaat van het project bekijken!  
 
Veel leesplezier!! 
 

TROOSTFILOSOFIE 
 

‘Lachen is de kortste afstand tussen mensen’ 
Victor Borge 

 
Op 1 april houden we elkaar jaarlijks voor de gek. Een van de leukste grappen tijdens de 
coronacrisis vond ik de vondst om alle kinderen van Nederland een virtuele brief te bezorgen van 
het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Alle kinderen moeten verplicht hun kamer 
opruimen. De nationale opruiminspectie brengt hoogstpersoonlijk een controlebezoek! Veel 
kinderen trapten erin. Mijn dochter helaas niet, al zag ik wel opperste verwarring op haar gezicht 
toen ik vertelde dat er een brief van het ministerie voor haar was gekomen. Humor is de manier om 
zaken te relativeren. Als je samen lacht, voelt alles lichter. 
 

Wie maak jij aan het lachen vandaag? 
 

 

Uit: Troostfilosofie van Stine Jensen & Marijke Klompmaker 
 

  

 

 

 


