
 
 
 
 
 

Jaargang 25 nummer 30 Vrijdag 17 mei 2019 
 

Agenda 20 mei tot en met 24 mei 2019 
Volgende week 
Vrijdag 24 mei 
Komende 3 weken 

Avond4daagse 
Kinderen van groep 1 t/m 4 vrij 
Citotoetsen gr 2 t/m 7 

IDENTITEIT 
Boaz wil met Ruth trouwen. Hij wordt dan de eigenaar van het land van Elimelech. Maar er is een ander 
familielid dat daar ook recht op heeft. Daarom gaan ze eerst in de stadspoort overleggen. Het andere 
familielid doet afstand van zijn rechten, zodat Boaz en Ruth samen verder kunnen. Ze krijgen een zoon, een 
kleinzoon van Noömi. Dat kind zal later de opa zijn van koning David. 
 
VAN DE DIRECTIE 
Woensdag 15 mei was ik bij de opening van de tentoonstelling van kinderen van alle basisscholen in 
de Aa-landen, die op verschillende plekken in de wijk te zien is. Het thema is “Alles stroomt”. 
Ontzettend leuk en zeker de moeite waard om eens even te gaan bekijken met uw gezin. Verderop 
in de nieuwsbrief vindt u meer informatie. 
 
Donderdag hebben de kinderen heel veel rondjes gelopen om de aanleg van het plein te sponsoren. 
Wat hebben ze gerend en goed hun best gedaan om zoveel mogelijk sponsors te vinden! Ook 
ontzettend leuk dat er zoveel ouders aan kwamen moedigen! De opbrengst maken we volgende 
week bekend. Bedankt studenten van Deltion die deze actie hadden georganiseerd samen met 
meester Louk! 
Graag willen we het geld liefst vrijdag 24 mei binnen hebben, met als uiterste datum dinsdag 
28 mei, zodat we het voor Hemelvaartsdag kunnen afronden.  
Bedankt allemaal! 
 
Volgende week vrijdag zijn de kinderen van groep 1 t/m 4 vrij! 
 
Namens het team van CBS de Aquarel,   
Henriëtte Tijssen   
  
 

ALLES STROOMT  
Vanmiddag is de grote expositie van Alles stroomt! geopend in het winkelcentrum. 
Op de eerste foto is te zien waar alle kunstwerken te bewonderen zijn. 
Van de naschoolse lessen zijn er kunstwerken te zien in twee etages op het winkelplein: de apotheek, de 
waterpotten en de Etos etalage. De Monet- kunstwerken hangen in de Sionskerk. De vitrine met keramiek( 
recrëeren in de Wijde Aa) is te zien in de Wieden. 
Op de Wilgenburg is ook nog veel werk te zien. 
Veel kijkplezier! 
Wij (Aly en ik) zijn heel trots op alle kinderen die deze mooie kunstwerken hebben gemaakt tijdens de 

naschoolse lessen op de Aquarel 👍🎨🖼 

 
Hartelijke groeten, 
 
Aly Huisman en Saskia Post 
Atelier Blauw 



 



  

  



 

 
 
 
 
 



CITO TOETSEN GROEP 3-7 
De komende drie weken worden de cito toetsen afgenomen in groep 3-7. We hebben hiervoor drie 
weken ingepland i.p.v. twee weken, omdat de avondvierdaagse in deze periode valt en de kinderen 
rond Hemelvaartsdag twee dagen vrij zijn. Er wordt uiteraard rekening gehouden met de 
avondvierdaagse. Dinsdag 11 juni zijn de toets resultaten te bekijken in het ouderportaal. 

 
FRUIT 
Tot voor kort kregen de kinderen van school op woensdag, donderdag en vrijdag fruit in de 
ochtendpauze. We zouden graag de gewoonte om fruit te eten 's ochtends vast willen houden. We 
zien nu toch wel weer veel koekjes en dergelijke verschijnen. We willen u vragen om zoveel mogelijk 
gezonde snacks mee te geven. Het handhaven van zo'n afspraak is natuurlijk een hele lastige, maar 
realiseer u dat het echt scheve ogen geeft als het ene kind een gevulde koek bij zich heeft en het 
andere kind een trosje druiven. Terwijl als ze allemaal iets van fruit hebben er niks aan de hand is en 
de kinderen het vaak net zo lekker vinden...  

 
KALENDER 
De schoolvakanties van komend schooljaar staan in de jaarkalender op de website en in de app. De 
studiedagen worden aan u doorgegeven zodra deze vaststaan, in ieder geval voor de 
zomervakantie. 

 
 
DE SEVEN STARS ZWOLSE MUDRUN 2019 
Zaterdag 6 juli vindt bij Sportpark het Hoge laar opnieuw hét modderspektakel van Zwolle plaats. De 
Seven Stars Zwolse MudRun is voor jong en voor oud een sportieve belevenis. Iedereen vanaf 6 
jaar is welkom om deel te nemen aan de modderrace. In samenwerking met verschillende 
organisaties zoals Thor, ZRZV, AV PEC 1910, HC Zwolle en Scouting Hopman Kippersgroep wordt 
het jaarlijkse evenement georganiseerd. De deelnemers lopen voor de Monicares Foundation. 
  
De inschrijving voor de Seven Stars Zwolse MudRun is geopend. Opgeven kan 
via www.zwolsemudrun.nl 
  

 
 
 

 
 
 

http://www.zwolsemudrun.nl/


Alles stroomt! Van 15 mei tot en met 15 juni 2019   
  

Overzicht kinderkunstwerken per locatie Aa-landen   
versie 14 mei 2019   

 

 
 
 
 
 

KBS De Wilgenburg, Waallaan 7-9 
 

             Rivier de Aa in seizoenen       - door leerlingen van De Wilgenburg o.l.v. Atelier Blauw   
             Onderwaterwerelden              - door kinderen van het atelier van Atelier Blauw                     
             Weerspiegelingen                    - door kinderen van het atelier van Atelier Blauw  
             Alles stroomt-boeken              - door leerlingen van De Werkschuit o.l.v. Maarten Keijzer   
             Huisjes met een verhaal         - door leerlingen van De Wilgenburg o.l.v. ZoGemaakt   
             School met een verhaal          - door leerlingen van De Twijn o.l.v. ZoGemaakt   
             SHOOT! (v.a. 17 mei)               - door leerlingen van De Wieden, De Wilgenburg, de               
                                                                    Werkschuit en Het Stroomdal   

 
 
 

IKC De Wieden, Beulakerwiede 3 

 
             Rivier de Aa in seizoenen       - door leerlingen van De Aquarel o.l.v. Atelier Blauw   
             Alles stroomt-boeken              - door leerlingen van De Wilgenburg o.l.v. Maarten Keijzer   
             Alles stroomt-boeken              - door leerlingen van De Werkschuit o.l.v. Maarten Keijzer   
             Op de Wijde Aa (klei)              - door kinderen van het atelier van Atelier Blauw   
             Kriebelbeestjes                         - door kinderen van het kunst- en natuuratelier van                
                                                                   ZoGemaakt & ErUit   
             Westerveldse bos                    - door kinderen van het kunst- en natuuratelier van                
                                                                    ZoGemaakt & ErUit   
             Bloesems                                   - door kinderen van het kunst- en natuuratelier van                
                                                                    ZoGemaakt & ErUit    
             Ik en mijn wijk                          - mini-verhaaltjes door leerlingen van De Wieden  o.l.v. ErUit   
                                                                   & ZoGemaakt               

 
 
 

Op de ramen van Stadkamer Aa-landen en Wijkcentrum De Bolder 
 

             Rivier de Aa in seizoenen       - door leerlingen van Het Stroomdal o.l.v. Atelier Blauw   
             Rivier de Aa in seizoenen       - door leerlingen van De Aquarel o.l.v. Atelier Blauw   
             Rivier de Aa in seizoenen       - door leerlingen van De Wieden o.l.v. Atelier Blauw   

 

 
 
 

Wijkcentrum De Bolder (binnen) 

 
             Landschappen                          - door kinderen van het atelier van Jaap Voges  



  

 

                                                    Laatste nieuwsbrief staat op                                

https://de-aquarel.nl/category/nieuwsbrieven 

 

 
 
 

Winkelcentrum Aa-landen 
 

               

             Vissen in de Wijde Aa              - door leerlingen van De Twijn o.l.v. ZoGemaakt   
                                                                   (Etalage TerStal)   
             In het Westerveldse bos         - De kinderen van het kunst- en natuuratelier op De Wieden   
                                                                   zijn op excursie met ErUit (Etalage Bakkerij Elderkamp)        
             Magische waterpoIen            - door kinderen van het atelier van Atelier Blauw (Etalage     
                                                                    Apotheek Aa-landen)   
             Onderwaterwereld                  - door een leerling van Atelier Blauw (Etalage Etos)   
             Landschappen                          - door leerlingen van het atelier van Jaap Voges (Etalage Etos)   
             Fotocollage                               - door Florien van het fotografie-atelier van Margreet Vloon   
                                                                   (Etalage Holland & BarreD)   
             Alles stroomt-boeken              - door leerlingen van De Wilgenburg (Etalage VakanQeXperts)   

 
 
 

 
Sionskerk , Glanerbeek 10 

 
             De waterlelies van Monet      - door kinderen van het atelier van Atelier Blauw   
             ‘Zwolse tulpen’                         - door kinderen van het atelier van ZoGemaakt & ErUit   
             Alles stroomt-boeken              - door leerlingen van De Aquarel o.l.v. Maarten Keijzer   
             Alles stroomt-boeken              - door leerlingen van De Werkschuit o.l.v. Maarten Keijzer   
             Alles stroomt-boeken              - door CharloUe, Fedor, Esmaj, Owen, Hanna, Sil en Rana van   
                                                                    De Wilgenburg o.l.v. Maarten Keijzer   
             Rivier de Aa in seizoenen       - door leerlingen van De Aquarel o.l.v. Atelier Blauw   

 
 
 

 
Wijkboerderij De Eemhoeve, Eemlaan 25 

 

 

Binnen  
             Fotocollages                              - door kinderen van het fotografie- atelier van Margreet Vloon  
             Onderwaterwerelden              - door kinderen van het atelier van Atelier Blauw  

 

               

             Buiten   
             Huisjes met een verhaal         - door leerlingen van De Wieden en De Wilgenburg   

 

               
 
 
 

Merwedelaan 
 

               

             KunsOlessen vol verhalen      - door jonge en oudere wijkbewoners van de Aa-landen  

https://de-aquarel.nl/category/nieuwsbrieven


  

 

                                                    Laatste nieuwsbrief staat op                                

https://de-aquarel.nl/category/nieuwsbrieven 

SPONSORLOOP 
 
We hadden een sponsorloop gisteren.  
Alle groepen deden eraan mee.  
We hadden aan het begin een warming up om warm te worden en lost te komen.  
Het was om het schoolveld.  
We hadden superveel geld opgehaald.  
Paar kinderen die vielen bij het begin want, het was heel erg druk aan het begin.  
Het was heel gezellig want, ouders liepen soms ook mee.  
Alle kinderen moesten rennen en de meesters en juffen die keken maar. sommigen meesters en 
juffen liepen aan het begin wel mee.  
Groep 1,2,3,4,5 moesten een kleiner rondje rennen dan groep 5b,6a,6b,7,8.  
En als je dorst had kon je drinken bij een post.  
En als je een rondje hebt gerend kon je bij mensen een stempel laten drukken.  
En aan het einde kregen we ook nog wat lekkers.  
    
Groetjes, Sven & Cas uit groep 6B  
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