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Jaargang 25 nummer 37 Vrijdag 12 juli 2019 
 

Agenda 26 augustus tot en met 30 augustus 2019 
Maandag 26 augustus Eerste schooldag 

 
IDENTITEIT 
Naäman is een stoere, sterke legeraanvoerder. Maar hij is ook kwetsbaar: onder zijn pantser draagt hij een 
ernstige huidziekte met zich mee. Hij gaat naar Elisa voor genezing, maar dit loopt anders dan verwacht .. 

VAN DE DIRECTIE 
Dan is het nu toch echt vakantie! Die laatste periode is altijd heel druk, maar o zo waardevol! We hebben 
een prachtig eindfeest gevierd, een fantastische musical van groep 8 mogen zien en afscheid van deze 
kinderen genomen en we hebben al even aan elkaar kunnen wennen in de nieuwe groep bij de nieuwe juf 
of meester. Goed om zo altijd een schooljaar ook echt af te sluiten!  
 
Nu gaan we eerst de zomer in. Geniet van de tijd met uw gezin, de tijd dat er even niets moet en mensen 
vaak lekker ontspannen zijn. Fijne vakantie en tot volgend schooljaar! 
 
Namens het team van CBS de Aquarel,    
Henriëtte Tijssen   
 

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 in principe niet meer 
toegankelijk na 20.00u s ’avonds. We willen daarom een beroep doen op u als ouders. Mocht u dingen zien 
gebeuren die niet kunnen, dan zou het fijn zijn als u daarop de jongeren aanspreekt. We zijn tenslotte trots 
op ons plein en willen graag dat jongere kinderen er op een veilige manier kunnen spelen. 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 jongerenwerk Aalanden wilt inseinen als er veel loos is, 06-34347274. 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 
Jongerenwerk Aalanden 06-3434 7274 

 
 

FOTOVERKOOP 
De verkoop van foto’s heeft  €678,12 euro opgeleverd. Er zijn nog foto's van kinderen niet verkocht, dus 
mocht u alsnog besluiten de foto te willen kopen, dan kan dat! Mensen die graag ook het digitale bestand 
willen, kunnen dat bij de leerkracht aangeven nog tot 1 week na de vakantie. Dit wordt in de tweede week na 
de vakantie voor elkaar gemaakt.  
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KAARTEN 
De verkoop van de schoolkaarten heeft tot nu toe 100 euro opgeleverd. Er zijn nog kaarten, dus mensen 
kunnen ze nog steeds kopen tot aan de eerste schoolweek. 

Bedankt allemaal! Een mooie aanvulling in de kosten voor het schoolplein! 

 
 

 

 
 

 

 

Terwijl de zomervakantie nu écht bijna van start gaat en alle werkzaamheden worden afgebouwd, draait 

het “Lustrumteam” op volle toeren!  

Heeft u 13 september 2019 al genoteerd? 

 

We zoeken vrijwilligers. 

We willen in dit nieuwsbericht benadrukken dat het belang van ‘genoeg’ vrijwilligers erg groot is. Er zijn op 

dit moment 3 meldingen binnengekomen, waarvoor dank!  

 
We hebben nog nodig: 

• 3 sterke mensen op donderdag (avond) 12 september 

• 3 sterke mensen op vrijdag (avond) 13 september 

• Per groep; 1 vrijwilliger (overdag) op vrijdag 13 september. Hiervoor hangen we in het nieuwe 

schooljaar ook lijsten bij de klassen op. 

Maar geef je vooral nu al op via oc.aquarel@vivente.nu zodat we rekening met je kunnen 

houden. 

Graag onder vermelding van: “Vrijwilliger Lustrumfeest” en welke dag. 
 

 

We trappen het nieuwe schooljaar af met een knalfeest! Zo één waarbij je achteraf blij bent dat je vrijwilliger 

was..  

 

 
Aandachtspunten 

• Maandag 2 september 2019 een wit T-shirt mee naar school. 

• Op vrijdag 13-09-’19 loopt het middagprogramma ongeveer vanaf 15.30 uur tot 19.30 Afhankelijk van 

de programma indeling wordt uw kind dan verwacht op school.  

U ontvangt in de eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar uitgebreidere details van ons. 

 
Wij willen u hierbij alvast erop attenderen dat het zowel voor uw  

kind(eren), als u zelf, ontzettend leuk is om hierbij te zijn! 
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EINDFEEST 2019 

 
Vorige week was het grasveld achter het grote plein omgetoverd tot een echt Wetenschapslab. Eigenlijk 
gonsde het de hele tijd al in de school de afgelopen periode; je hoefde maar ergens een klas binnen te 
stappen of de jonge Einsteins waren bezig met een proefje.  
 
Tijdens deze uiterst belangrijke werkzaamheden zijn de 
wetenschappers voorafgaand aan het Eindfeest, 
gefotografeerd. Een hele klus, maar wat zijn de  
foto's gaaf geworden! Als echte professors op de  
foto, sommigen echt onherkenbaar! En wat hebben  
de kinderen die dag een plezier gehad toen de foto's  
zijn gemaakt. Tijdens het lab konden ouders/verzorgers de 
foto van hun kroost kopen tegen inlevering van een vrije gift. 
Opbrengst voor het nieuwe schoolplein.  
Omdat nog niet alle foto's zijn opgehaald, is de totale 
opbrengst hiervan nog niet bekend. Dit zullen we later 
bekend maken!  
 
De leerkrachten hadden samen met alle kinderen een proefje voorbereid die ze tijdens het Wetenschapslab 
mochten demonstreren. Ook mochten kinderen de proefjes zelf proberen. De sfeer tijdens het lab was erg 
gezellig, iedereen liep lekker rond, kon de proefjes doen en men kon een praatje met elkaar maken.  
 
Na het doen van alle proefjes, volgde de prijsuitreiking van 
de Heel Aquarel Bakt. Wat hebben jullie weer hele mooie (en 
vooral lekkere!) dingen gemaakt! Uiteindelijk zijn er uit de 51 
exemplaren de mooiste en de lekkerste gekozen. De 
lekkerste taart was dit jaar gemaakt door Milan uit groep 
3b/4b. Hij ontving van “opper-professor Henriëtte” een mooie 
taartschaal. De wisselbeker voor de mooiste taart ging naar 
Elma en Janne Marije uit  
groep 5a. 
 
De Oudercommissie wil iedereen heel erg bedanken die op 
enigerlei wijze aan deze dag heeft meegewerkt. Zonder jullie 
was dit niet gelukt. DANK JULLIE WEL!  
We kunnen terugkijken op een fantastische dag: goed weer 
en een hoop gezelligheid in een ongedwongen sfeer.  
 
We willen ook Foto Hans Keuzekamp in Zwolle bedanken  
voor de perfecte en zeer vriendelijke service. Hij heeft alle  
“Einstein-foto's” afgedrukt.  
 
Tot slot: zoals eerder gemeld er zijn nog een aantal foto's  
niet opgehaald. Deze zijn nog steeds tegen inlevering  
van een vrije gift, op te halen bij Juf Henriette of Ria.  
En voor de ouders/verzorgers die ook graag een digitaal  
bestand willen: geef dit even door aan de juf of meester  
van de groep. Zij zorgen dan dat dit verder opgepakt wordt! 
De kosten van een digitaal bestand bedragen € 2,00 per stuk. 
 
Namens de Oudercommissie wensen wij jullie allemaal een hele fijne vakantie toe! Na de vakantie starten 
wij weer met het organiseren van alle activiteiten voor het nieuwe schooljaar en hoort u weer van ons.  
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Hartelijke groet namens de Oudercommissie, 
Anne-Marie en Ester 
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FIJNE ZOMERVAKANTIE ALLEMAAL! 
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