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Vrijdag 23 april 2021

Agenda april 2021
Ma 26 april-vrij 7 mei
Ma 10 mei
Di 11 mei
Do 13 en vrij 14 mei

Meivakantie
Weer naar school, juf Henriëtte en 5 leerlingen
gaan op verjaardagsvisite bij koningin Maxima
Praktisch verkeersexamen groep 7
Vrij in verband met Hemelvaartsdag

IDENTITEIT
Koning Salomo schrijft een lied. Het gaat over twee geliefden. Of gaat het over God en de
mensen? Waarschijnlijk allebei. God houdt van de mensen en mensen kunnen verlangen naar
God – ook als hij niet zo dichtbij is als ze zouden willen.

VAN DE DIRECTIE
Er breekt een gekke tijd aan met een aantal gebroken weken. De tijd was natuurlijk al gek met alle
maatregelen en zal ook nog wel een poosje gek blijven, ben ik bang... Afgelopen week stuurde ik u
een brief met daarin de stand van zaken wat betreft de Corona-maatregelen. Zoals ik al zei, het is
nog lang niet weer zoals het was.
Dat neemt niet weg dat er veel leuke dingen gebeuren; vandaag een feestelijke dag voor de
kinderen in het kader van koningsdag en vrijdag 28 mei staat het feestje voor alle gezinnen
gepland, georganiseerd door de oudercommissie. U heeft toch al wel de datum en tijd (18.3020.30u) in uw agenda omcirkeld?!
Vorige week vond online een thema-onderzoek van de inspectie plaats op het gebied van rekenen
en begrijpend lezen in groep 6 en 7. Het was een prettig gesprek met een inspecteur van onderwijs
over hoe we dit op de Aquarel organiseren. De inspecteur gaf aan dat hij altijd langs drie aspecten
feedback geeft;
1. dat wat beter moet, omdat het niet op niveau is
2. dat wat nog beter kan
3. dat wat al heel goed gaat.
Over punt 1 was hij heel duidelijk; niet nodig! We hebben de zaken op dit gebied goed op orde!
Over punt 2 kon hij ons waardevolle tips geven, waar we wat aan hebben en zeker wat mee gaan
doen.
Over punt 3 hebben we dus een prettige uitwisseling van standpunten en manieren van werken
gehad.
Met dank aan Inger, Anja en Tamara voor hun inspanningen!

Vandaag is juf Froucke voor de laatste dag in groep 2. Ik wil haar graag bedanken voor de prettige
samenwerking. En wie weet zien we haar nog een keer terug op de Aquarel!
Tegelijkertijd kan ik juf Doremieke van harte welkom heten! Fijn dat zij het schooljaar af gaat
maken samen met juf Leontyne en met de kinderen uit groep 2.
Rest mij iedereen een hele fijne vakantie te wensen!
Blijf alert en gezond!
Namens het team van CBS de Aquarel
Henriette Tijssen

SAVE THE DATE

ATTENTIE>> ATTENTIE >> ATTENTIE >> ATTENTIE

Een avondje ontspanning & pret met het gezin !!
Noteert u alvast in uw agenda:
28 mei 2021 van 18.30. – 20.30 uur

KONINGSSPELEN
Ondanks dat we de koningsspelen niet zo uitgebreid als anders kunnen vieren hebben we er met
de leerlingen toch een heel gezellige dag van gemaakt.
Hieronder treft u een sfeerimpressie.

