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Jaargang 26 nummer 32 Vrijdag 26 juni 2020 
 

Agenda 29 juni- 3 juli 2020 

Laatste schoolweek, vrijdag 3 juli om 11.30u vrij 
Dinsdag avond 30 juni 
Donderdag 2 juli 

 
Afscheidsavond groep 8 
Afscheid juffen Annemarie, Annerieke en Inge 

 
IDENTITEIT 
De profeet Jona moet op weg om in Nineve te gaan vertellen dat het zo niet langer kan. Hij vlucht weg van 
de Heer, wordt overboord gegooid en opgeslokt door walvis, en gaat uiteindelijk toch naar Nineve. Daar 
hebben zijn woorden andere gevolgen dan hij dacht. 
 
VAN DE DIRECTIE 
De coronamaatregelen zijn behoorlijk versoepeld! Toch blijft het mantra: anderhalve meter afstand. 
Dat betekent waarschijnlijk dat de maatregelen wat brengen en halen van de kinderen betreft 
voorlopig nog blijven na de zomervakantie. Volgende week ontvangt u een brief van Vivente 
hierover. Dat gezegd hebbende, kan het maar zo gebeuren dat in de komende vakantieperiode toch 
weer van alles verandert. Daarom komt het crisisteam in de laatste vakantie nogmaals bij elkaar om 
de stand van zaken te bespreken en eventueel protocollen aan te passen. 
 
We gaan de laatste schoolweek in van een schooljaar om nooit te vergeten... Tijd voor reflectie en 
rust. Terugkijkend zijn er heel veel mooie dingen gebeurd, maar het gemis aan contact blijft voor mij 
toch wel het gevoel dat overheerst. De digitale wereld biedt enorm veel mogelijkheden en is altijd nog 
beter dan niks, maar er gaat toch niets boven elkaar recht in de ogen kijken en de hand schudden of 
elkaar omhelzen. Dat neemt niet weg, dat er ook “blijvertjes” zullen zijn. Zo heb ik met de MR 
gesproken over de rust die het brengt dat kinderen zonder hun ouders de school inlopen. Voor 
kinderen geeft dit namelijk een hele duidelijke scheiding tussen thuis en school. Zo focussen 
kinderen zich zodra ze de school inlopen op de wereld van school. Mooi om te zien! Op dit moment 
is dat nog op grond van protocollen, maar als het minder dwingend wordt uitgevoerd kan het ook juist 
heel veel opleveren. Natuurlijk moet dit niet ten koste gaan van het contact tussen school en ouders; 
het elkaar in de ogen kijken, waar ik het hierboven over had, moet een wezenlijke plek hebben in de 
school! 
 
We ronden volgende week het schooljaar af met opruimen, verhuizen, afscheid nemen en de rituelen 
die daarbij horen; ook altijd een wezenlijk onderdeel van het schooljaar. Daarbij mag niet vergeten 
worden dat ik u enorm wil bedanken voor uw bijdrage in de schoolontwikkeling van uw kind! Zonder 
uw inzet had het er heel anders uitgezien. Ook wil ik het team, de studenten en vrijwilligers heel 
hartelijk danken voor hun inzet in dit schooljaar. Het was een pittig schooljaar, hopelijk brengt 
volgend schooljaar weer wat rust! 
 
Volgende week is er geen nieuwsbrief, dus ik wens u namens het team een hele goede vakantie toe! 
Pas goed op u zelf en uw gezin en kom gezond en uitgerust terug op school op 17 augustus! 
 
Namens het team van CBS de Aquarel,    
Henriëtte Tijssen   
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JEUGD PLEIN 
In de vakantie merken we dat er vaak jeugd op het plein (meestal het achterplein) “rondhangt”. Zij laten het 

plein vaak niet zo achter als ze het hebben aangetroffen. Bovendien is het plein niet meer toegankelijk na 

20.00u s ’avonds. We willen graag dat jongere kinderen op een veilige manier op het plein kunnen spelen. 

Daarom zouden we graag een beroep willen doen op u als ouders. Mocht u dingen zien gebeuren die niet 

kunnen, dan zou het fijn zijn als u daarop de jongeren aanspreekt. . Als er criminele activiteiten 

plaatsvinden, is het zaak dat de politie wordt ingelicht 0900-8844 of 112. We zouden het op prijs stellen als 

u contact met de jeugdagent Nienke Leij wilt opnemen als er iets loos is. Haar telefoonnummer is 06 

10900542. En tot slot zijn er misschien in de omgeving buurt apps waarop zaken doorgegeven kunnen 

worden. Samen moeten we toch zien te voorkomen dat er dingen vernield worden of nog erger.  

Op een rijtje belangrijke nummers: 

 

Politie 0900 8844 of 112 

Jeugdagent Nienke Leij 06 10900542 

 

VAKANTIES EN STUDIEDAGEN 
Ik krijg met regelmaat vragen over de vakanties en studiedagen volgend schooljaar. Deze staan 

vermeld in Penseelstreken 28 van 29 mei. Helaas kunnen we ze nog niet in de kalender van Parro 

zetten, dat kan pas per 1 augustus. Ze staan ook vermeld op de kalender van de website. 

 

LOGO 
We hebben een nieuw logo gekozen voor de Aquarel. De laatste puntjes moeten we nog op de i 

zetten en na de zomervakantie wordt deze onthuld. Nog even wachten... 

 
KLUSSEN IN SCHOOL 
In de laatste vakantieweek (10-14 augustus) gaat onze conciërge Co aan de slag met sauzen van 

wanden in de school. Onder andere komt de hoge wand in de hal aan bod. Ook moeten alle roosters 

in de klassen uitgezogen en schoongemaakt worden. Hiervoor zouden we graag een beroep doen op 

hulp van u als ouders. We zoeken een paar mensen die Co willen helpen. Daarnaast zijn we ook op 

zoek naar een rolsteiger. Die kunnen we natuurlijk huren, maar wellicht is er een ouder die er zelf 

een heeft en deze aan de school wil uitlenen. Reacties mag u mailen naar 

henriette.tijssen@vivente.nu 

 

TYPEN 
Afgelopen maandag (22 juni 2020) is er een type clinic groep 6 geweest. Tijdens deze clinic is uitgelegd 
hoe en waarom er op een bepaalde manier getypt moet te worden en is er geoefend. 
Deze cursus is een waardevolle aanvulling van de kennisvergaring van uw kind. 
Als school hopen wij dat u uw zoon of dochter aanmeldt voor deze typecursus . 

 
 

CORONAFUGA 
Ik doe het niet vaak, maar deze wil ik u graag laten zien: het Huygens Consort over corona: 

https://youtu.be/-ncRNq2vX2E 
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JONGERE BROERTJES EN ZUSJES (REMINDER) 
Wilt u de jongere broertjes en zusjes van schoolgaande kinderen zo spoedig mogelijk opgeven? Dit is met 
name belangrijk als ze komend schooljaar 4 jaar worden, zodat we weten hoeveel nieuwe kinderen we 
kunnen plaatsen op de Aquarel. Dank u wel! 
 
 

ZOMERLEZEN 
Via onderstaande link kunnen kinderen zich als particuliere lener van Stadkamer aanmelden voor een 
‘Zomerleestas’.  
  
https://stadkamer.nl/media-en-taaleducatie/zomerlezen 

 
 
 

AFSCHEID 
Nog een week en dan is het vakantie. We hebben bijzondere maanden achter de rug. Eerst 
thuiswerken, toen in halve groepen naar school en nu gelukkig de laatste weken weer samen. Het is 
bijna zover om afscheid te nemen van de kinderen. Zij gaan naar een volgende groep en daar 
hebben ze erg veel zin in. 
Voor mij zijn deze laatste weken ook bijzonder. Aan het eind van het schooljaar ga ik met pensioen. 
Ik heb veel jaren met plezier gewerkt op De Aquarel, maar nu komt de tijd om andere leuke dingen te 
gaan doen samen met mijn man. 
Ik wil via deze weg alle ouders die kinderen bij mij in de groep gehad hebben bedanken. Bedanken 
voor de leuke contacten, de gezellige praatjes bij het hek of in de klas, en zeker voor het vertrouwen. 
Dat, en natuurlijk de kinderen, zal ik nog wel gaan missen. Maar er zal wel een andere invulling van 
mijn dagen komen. We hebben nog een week en daar gaan we nog een heel gezellige week van 
maken. 
En dan................voor iedereen een welverdiende vakantie! We komen elkaar vast nog wel eens 
tegen. 
 
Annemarie Soeten 
 
 
 
 
 
 
Peuteropvang, kinderopvang en buitenschoolse opvang Prokino Zwolle          
“Groeien in wie je bent” bij Prokino  
Kinderen laten groeien in wie ze zijn, dat is waar we voor staan op onze Prokino locaties in Zwolle.  
Al jaren bieden we naast veilige en sfeervolle opvang een speels en leerzaam programma voor kinderen. 
Dit doen we op onze peuteropvang en kinderopvang locaties met een programma voor voorschoolse 
educatie, Piramide. Op de buitenschoolse opvang werken we met het activiteitenprogramma DoenKids!  
Hierin werken we met thema’s, zoals bijvoorbeeld ‘ziek en gezond’ of ‘zomer’ en we doen leuke, speelse 
activiteiten met de kinderen. Hierin leren de kinderen veel over de wereld om hen heen, maar leren ze ook 
praten, samen spelen, een (knutsel) werkje maken en oplossingen bedenken voor dingen die ze moeilijk 
vinden.  
Dit sluit naadloos aan bij de werkwijze vanuit onze pedagogisch visie “Groeien in wie je bent”.   
Op onze locaties laten we kinderen groeien in wie ze zijn, zodat ze zich goed kunnen redden in onze 21e-
eeuwse maatschappij.  
We onderscheiden hierin vier onderdelen: 
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Help mij het zelf te doen 
Kinderen hebben een natuurlijke drang om dingen zelf te doen. Wij helpen ze daarbij door ze aan te 
moedigen, een positieve benadering, maar ook door een afwachtende houding aan te nemen. Het proces is 
bij ons belangrijker dan het resultaat. Ook zorgen we voor een uitdagende speelomgeving, waarin kinderen 
tot ontplooiing en zelfstandigheid komen. 
 
Ontdekkingstocht  
Kinderen zijn nieuwsgierig en echte onderzoekers. Wij zorgen voor een prikkelende omgeving met 
interessante materialen waarin zij op ontdekkingstocht kunnen gaan. Wij geven kinderen hierin de ruimte 
om creatief te zijn en buiten de kaders te denken. Als dingen niet lukken, stimuleren we ze om op zoek te 
gaan naar een oplossing. 
 
Samen op de wereld  
Vanaf de geboorte zijn kinderen in contact met anderen. Het samen zijn en samenwerken zorgt voor 
uitdagingen. Wij laten kinderen kennis maken met elkaar en leren ze respectvol om te gaan met verschillen. 
Praten, spelen en discussiëren worden op een bewuste manier door onze pedagogisch medewerkers 
ingezet. 
 
 
Gezond en wel   
Een gezonde leefstijl is iets waar je niet vroeg genoeg mee kan beginnen. Wij vinden het van belang uit te 
stralen en voor te leven hoe je goed kan zorgen voor jezelf. Daarom staan beweging, gezonde voeding, 
buiten spel, natuur en milieu dagelijks centraal in ons programma. 
Wij werken samen met de basisscholen waarin wij gevestigd zijn, omdat we een doorgaande lijn van 
kinderopvang naar de basisschool voor de ontwikkeling van kinderen van belang vinden. Zo draaien we 
geregeld gezamenlijke projecten/thema’s en bekijken we waarin we onze pedagogische visie meer nadruk 
kunnen geven in aansluiting op de basisschool. Als de basisschool bijvoorbeeld veel aandacht besteedt 
aan gezonde voeding, zullen wij ons voedingsbeleid ook extra aandacht geven in de dagelijkse praktijk. 
Binnen de samenwerking met de basisschool biedt dat op vele vlakken kansen. 
 
 
 
 
Prokino De Aquarel 
Bij De Aquarel is de samenwerking zeer prettig en sluiten wij als team steeds meer aan op de programma’s 
vanuit school, waarbij we de buitenschoolse opvang aansluiten op de schoolomgeving. 
Tevens hebben wij bij De Wilgenburg ons kinderdagverblijf en bieden wij bij De Wilgenburg onze 
peuteropvang aan (ook voor kinderen van De Aquarel) voor een goede doorstroom naar school.  
 
Voor meer informatie kunt u terecht bij onze klantenservice via email regio-middenoost@prokino.nl en 
telefoonnummer 038 - 333 87 92 of op onze website www.prokino.nl. 
Of kom een keertje kijken en neem contact op met één van onze pedagogisch medewerkers. 
Tot gauw bij Prokino! 
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