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Schoolreis groep 7

IDENTITEIT
Er is een verschil tussen ergens een tijdje zijn en je ergens thuis gaan voelen. In de verhalen van deze week
wordt steeds meer duidelijk dat Ruth in Bethlehem zal blijven. Ze gaat in de nacht naar Boaz en ze worden
verliefd op elkaar.

VAN DE DIRECTIE
Ik heb een heerlijke vakantie gehad, waarin ik mijn 50ste verjaardag mocht vieren en waarin ik me
eens te meer heb gerealiseerd in welke bevoorrechte positie ik verkeer. Ik was in Beirut, Libanon.
Vrienden van ons wonen daar sinds kort vanwege hun werk. Mooi om te zien hoe zij zich daar
bewegen in een merendeel Islamitisch en Arabisch land, dat toch vooral westers aandoet. Kerken en
moskeeën staan naast elkaar. Denkend aan de oorlog die daar gewoed heeft in de jaren 80 van de
vorige eeuw en aan 4 en 5 mei, waarop we alle slachtoffers herdenken van oorlogen en kijkend naar de
vele gewapende soldaten die in Beirut en Tripoli aanwezig zijn zo dicht bij de grens met Syrië,
besefte ik eens te meer hoeveel geluk ik heb dat ik tot een generatie Nederlanders behoor die nog
nooit zelf een oorlog heeft meegemaakt. Goed om daar elk jaar weer even bij stil te staan!
Namens het team van CBS de Aquarel,
Henriëtte Tijssen

OPROEP AAN OUDERS VAN KINDEREN VAN 5 JAAR EN 10-11 JAAR
Binnenkort komt de doktersassistente van GGD IJsselland langs op school. Bij de kinderen van 5 jaar doet
ze een ogen- en gehoortest. De kinderen van 10-11 jaar zal ze wegen en meten. Alle ouders ontvangen
een brief en/of e-mail van GGD IJsselland. Hierin staat een link naar een vragenlijst in Mijn Kinddossier, het
online ouderportaal. Denken jullie er aan deze vragenlijst in te vullen, zodat de doktersassistente de
onderzoeken kan uitvoeren? Kijk voor meer informatie over de Jeugdgezondheidszorg op
www.ggdijsselland.nl/mijnkind.

ACTIE VOOR MOZAMBIQUE
Beste kinderen, juffen, meesters en ouders van De Aquarel,
Wat hebben jullie samen een prachtig bedrag opgehaald voor de slachtoffers van orkaan Idai in
Mozambique! Daar zijn we als EO Metterdaad erg blij mee. Mooi om te merken dat dit soort rampen jullie in
beweging krijgen om ook een steentje bij te dragen. We gaan het geld gebruiken voor waterfilters voor
schoon drinkwater (daarmee worden ziektes voorkomen), voor voedsel en voor tijdelijk onderdak.
Nogmaals erg bedankt voor jullie betrokkenheid en inzet.
Het team van EO Metterdaad

Laatste nieuwsbrief staat op
https://de-aquarel.nl/category/nieuwsbrieven

Ps: Kijk ook eens op metterdaad.nl/orkaan voor meer informatie over onze actie voor de slachtoffers van
Idai.

Het uiteindelijke bedrag is €1642,50 geworden.

AVOND4DAAGSE
Geweldig dat 160 kinderen zich hebben aangemeld voor de avond4daagse! In de bijlage vindt u de laatste
praktische informatie. We zijn blij met de inzet van de coördinatoren en dat er voor bijna elke groep al een
marsleider is. Veel is al rond, een aantal punten nog niet:
1. Je kunt je als ouder in eerste instantie voor 1 avond opgeven als begeleider. We hebben
geconstateerd dat deze boodschap niet goed is overgekomen, omdat er ouders zijn die zich
voor meerdere avonden hebben opgegeven. We willen u vriendelijk verzoeken dit aan te
passen, zodat alle ouders in de gelegenheid gesteld worden om een avond mee te lopen.
Mochten er na de eerste oproep toch onvoldoende begeleiders zijn, dan bestaat de
mogelijkheid om voor een tweede avond aan te melden. U ontvangt hier dan volgende week
bericht over.
2. De groepen 3c en 8 hebben nog geen marsleider. Wie van de ouders wil dit (eventueel
samen met een andere ouder) doen? De kinderen kunnen helaas niet meelopen als er geen
marsleider is.
3. Er hebben zich nog geen ouders aangemeld als begeleider voor groep 8. We begrijpen dat dit
mogelijk komt doordat u niet met uw kind mee naar de klas gaat. We willen u toch vragen dit
z.s.m. aan te geven, zodat we met zekerheid kunnen zeggen dat de begeleiding rond is.
4. We zijn nog op zoek naar iemand die de limonadepost wil doen (voor de 10 km.) op de
maandag en donderdag. Mocht je dit willen doen, geef het dan even door aan de coördinator
van jouw groep.

PLEINWACHT
In het team van onze pleinwacht is een vacature ontstaan op de woensdagmiddag van 12 tot 1 uur.
Dit is om de week.
Wie komt ons team versterken? Uw hulp kunnen we erg goed gebruiken. U kunt zich aanmelden bij
juf Bianca. Bianca.van.t.hul@vivente.nu

Laatste nieuwsbrief staat op
https://de-aquarel.nl/category/nieuwsbrieven

KORFBAL

Klaar voor extra korfbaltrainingen?
Wil jij je extra goed voorbereiden op het schoolkorfbaltoernooi? Of vind je het gewoon leuk om te
korfballen? Schrijf je dan via Sportservice Zwolle in om gratis mee te trainen bij KV Oranje Zwart, op
14 mei.
Per leeftijdscategorie (groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8) stelt Oranje Zwart tien
meetrainplekken beschikbaar. Je traint met de (ervaren) jeugdleden van Oranje Zwart en krijgt
training van opgeleide trainers.
Zo kun je je extra goed voorbereiden op het schoolkorfbaltoernooi én je ontdekt of korfbal een
leuke sport voor jou is.

Meld je aan!
Meld je aan via Sportservice Zwolle sportservicezwolle.nl/agenda
Kijk voor meer informatie over korfbal en Oranje Zwart op Oranje-Zwart.nl [link
https://oranje-zwart.nl/site/leuk-voor-jou)].

Praktische informatie
Oranje Zwart traint en speelt op Sportpark De Marslanden (Marsweg 2), op kunstgras. Het is niet
nodig om kunstgrasschoenen te hebben; sportschoenen zijn wel aan te raden. Korfbal is een
gemengde sport en jongens en meisjes trainen dus samen. Er zijn voldoende gescheiden
kleedkamers aanwezig. De trainingen zijn van 18 tot 19 uur. Let op: op donderdag 9 mei is er geen
training voor de jongste kinderen (groep 3/4).

Laatste nieuwsbrief staat op
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