
 
 
 
 
 

Jaargang 27 nummer 28 Donderdag 1 april 2021 
 

Agenda april 2021 
Vrijdag 2 april 
Maandag 5 april 

Goede Vrijdag; de kinderen zijn vrij 
Tweede Paasdag; de kinderen zijn vrij 

 
IDENTITEIT 
Lang geleden zijn de Israëlieten weggevoerd uit hun eigen land. Ze leefden in ballingschap in Babel. 
Maar op een dag verandert dat: De Perzische koning Cyrus verslaat de Babyloniërs. Hij geeft de 
Israëlieten toestemming om terug te gaan naar hun land, waar ze de tempel in Jeruzalem weer 
kunnen opbouwen. 

 
VAN DE DIRECTIE 
Alle kinderen van groep 7 hebben afgelopen week het theoretisch verkeersexamen gemaakt. Deze 
toppers zijn allemaal geslaagd! Gefeliciteerd jongens en meiden! 
 

Ook zijn alle kinderen die de typecursus hebben gedaan geslaagd. Jullie ook van harte gefeliciteerd! 
 

Nog meer felicitaties zijn er voor meester Anton. Meester Anton en zijn vrouw hebben gisteren hun 
tweede dochter gekregen. Van harte gefeliciteerd! 
 

Ten aanzien van corona en groepen in quarantaine mogen we in onze handjes knijpen dat het hier 
nog zo goed gaat... We hopen natuurlijk dat dit zo blijft, maar grote kans dat we er toch weer mee te 
maken gaan krijgen. In dat geval zal het Bron en Contact Onderzoek van de GGD op een iets andere 
manier vorm gaan krijgen. In de bijlage treft u hierover een brief. Leest u deze brief alstublieft goed, 
want het gaat hier om gegevens verstrekken door de school aan de GGD. 
 

Namens het team van CBS de Aquarel  

Henriette Tijssen 

 
 Hele fijne paasdagen gewenst! 
 

 



 
 

   

ENQUETE 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Vorig schooljaar heb ik mijn afstudeerstage in groep 4a gelopen. Als afsluiting van mijn studie doe 
ik dit schooljaar onderzoek naar het levensbeschouwelijk onderwijs op De Aquarel. Dit onderwijs 
staat ook wel bekend als godsdienstonderwijs. Voor een goede en passende invulling van dit 
onderwijs, is het belangrijk om inzicht te hebben in de levensbeschouwelijke achtergronden van 
leerlingen. Landelijke cijfers laten zien dat ook op protestants-christelijke scholen deze 
achtergronden heel verschillend kunnen zijn. 
 
Als ouder(s)/verzorger(s) van één of meerdere kinderen van De Aquarel, wil ik u vragen per kind 
een korte vragenlijst in te vullen, zodat de achtergronden van alle leerlingen in kaart kunnen 
worden gebracht. De vragenlijst bestaat uit 6 meerkeuzevragen en per lijst kost het beantwoorden 
ongeveer 1 à 2 minuten. Om uw anonimiteit te garanderen, wordt er alleen gevraagd naar de 
groep van uw kind. 
 
 
Wilt u de vragen voor vrijdag 9 april invullen? Mocht u vragen hebben, dan kunt u mij bereiken op 
het volgende mailadres: inge.van.olst@vivente.nu. 
 
Alvast bedankt voor het invullen! Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. 
 
Hartelijke groet, 
Inge van Olst 
Student Pabo Windesheim 
 
Klik op de volgende link om naar de vragenlijst te gaan: 
 

 

Fill | Vragenlijst voor 

ouders/verzorgers 
Beste ouder(s)/verzorger(s), Fijn dat u de 

vragenlijst wilt invullen. Heeft u één kind op De 

Aquarel, dan kunt u na het beantwoorden van 

deze vragen, op de knop 'verzenden' drukken en 

bent u klaar. Heeft u meerdere kinderen op De 

Aquarel, dan wil ik u vragen om per kind een 

vragenlijst in te vullen. Na het invullen van de 

vragen, drukt u op 'verzenden' en kiest u 

vervolgens voor de mogelijkheid 'ander antwoord 

verzenden'. Via deze link kunt u opnieuw de 

vragenlijst invullen. Zo kunt u dit voor al uw 

kinderen doen, die leerling zijn van De Aquarel. 

Alvast hartelijk dank! 

forms.office.com 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2FPages%2FResponsePage.aspx%3Fid%3Dt3dj48Rwk0SjOAlZGNMn6T-nJovbk8dEsIjlvBvmNIZUNkQ5VkpYU1RWOEQ3WVZNVE5FVlZWMVhPTi4u&data=04%7C01%7C%7C9e27e82c082847f1d69f08d8f42753ca%7C476876c69f3540fd8a244c32980a9a5c%7C0%7C0%7C637527797031718708%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Am%2FTJzklzH%2BXcKbZKPE9y1s3eUrG%2BvbhhDKGVWWkv7Y%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2FPages%2FResponsePage.aspx%3Fid%3Dt3dj48Rwk0SjOAlZGNMn6T-nJovbk8dEsIjlvBvmNIZUNkQ5VkpYU1RWOEQ3WVZNVE5FVlZWMVhPTi4u&data=04%7C01%7C%7C9e27e82c082847f1d69f08d8f42753ca%7C476876c69f3540fd8a244c32980a9a5c%7C0%7C0%7C637527797031718708%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Am%2FTJzklzH%2BXcKbZKPE9y1s3eUrG%2BvbhhDKGVWWkv7Y%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2FPages%2FResponsePage.aspx%3Fid%3Dt3dj48Rwk0SjOAlZGNMn6T-nJovbk8dEsIjlvBvmNIZUNkQ5VkpYU1RWOEQ3WVZNVE5FVlZWMVhPTi4u&data=04%7C01%7C%7C9e27e82c082847f1d69f08d8f42753ca%7C476876c69f3540fd8a244c32980a9a5c%7C0%7C0%7C637527797031708706%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=DvGqU8WE%2FlFRR%2FfThnIUPFortVcs0jliR%2F9Sd2BytY0%3D&reserved=0

