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Jaargang 26 nummer 22 Vrijdag 14 februari 2020 
 

Agenda 17 februari-28 februari 2020 

Week van 17 februari 
Maandag 24 februari 
Donderdag 27 februari 

Voorjaarsvakantie  
Weer naar school 
Studiedag; alle kinderen zijn vrij 

 
IDENTITEIT 
De tollenaar Matteüs gaat met Jezus mee. Hij zal dingen zien die hij nog niet eerder gezien heeft. De radeloze 
Jaïrus komt bij Jezus omdat zijn dochter gestorven is. Hij ziet het onmogelijke gebeuren. 
 
VAN DE DIRECTIE 
Afgelopen woensdag stond er een mooi stuk in de Trouw. Het was de collum van Stevo Akkerman. 
“...Lezen, boeken lezen, is meer dan informatie opslaan, het is een geestverruimende trip, het kan je 
verplaatsen in tijd en ruimte, je losschudden en van je sokken blazen. Het vertraagt, vraagt aandacht 
en concentratie – antigif voor onze tijd, die altijd haast heeft. Of in de woorden van Willem Wilmink: 
‘Het kan heerlijk wezen/ om een boek te lezen’:  
 
Hier op bladzijde tachtig 
Is mijn boek zo prachtig, 
Want daar gaat een wit konijn 
Naar zijn oma met de trein. 
En op bladzij honderd: 
Pispot omgedonderd! 
Ha, wat moet ik lachen, man. 
Krijg er bijna buikpijn van. 
Maar bij bladzij zeven 
Huil ik altijd even, 
Want daar gaat een kikker dood 
Ergens in een boerensloot. 
 
Lees het voor aan uw kinderen, aan uzelf, aan uw partner, desnoods aan uw hond of kat. En aan 
elke minister van financiën die u maar tegenkomt. 
 
Fijne vakantie! 
 
Namens het team van CBS de Aquarel,    
Henriëtte Tijssen   
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MEUBILAIR 
Binnenkort krijgen de groepen 2 en 5a en 5/6 ook nieuw meubilair. Dat betekent dat het oude 
afgevoerd moet worden. Graag horen we van u of u een goede bestemming weet voor dit meubilair.  

 
 
Vanaf nu gaan we weer elke week een Pleinpraat versturen om u op de hoogte te houden van de 
vorderingen op het achterplein. In de meivakantie starten daar de werkzaamheden. 

 
 
 
 
 
 
 
Beste ouder(s), verzorger(s),                                                                                           
 

Tijdens kaboutersport maken kinderen kennis met verschillende vormen van sport en bewegen. 

Klimmen, klauteren, bal- en tikspelletjes en een eerste kennismaking met verschillende sporten! De 

sporten worden op basisniveau aangeboden, zodat iedereen mee kan doen. Tijdens de lessen 

ontdekken kinderen hun bewegingsmogelijkheden en leren ze stap voor stap hun grens te verleggen.  

Kaboutersport staat onder leiding van een professionele kracht die gewend is met (jonge) kinderen te 

sporten.  

 
 
Wat betekent het concreet:  
 
Locatie:  Gymzaal Waallaan links 
  Waallaan 10, 8032 GZ, Zwolle  
 
Data:  Donderdag 5 maart t/m donderdag 23 april 2020 (behalve donderdag 16 april 2020)  

Tijd:   14:45 – 15:30 

 https://sportservicezwolle.nl/sportkalender/event/22244/2020/01/16  

 

Kosten: €7.50 per blok (een blok is van vakantie tot vakantie)    

 

Is dit iets voor uw zoon/dochter? Ga dan naar een van bovenstaande linkjes om uw zoon/dochter aan te melden. 

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Louk Tijink 

via l.tijink@sportservicezwolle.nl of 038 – 4236686 
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