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Trefwoord
Verlangen: Verlangen naar veiligheid, vrede, eerlijkheid en schoonheid. Over droom en werkelijkheid,
negativisme en hoop.
Natuur: Over de grootheid van de natuur die uitnodigt tot beleving en verwondering. Over de plaats van de
mens in de schepping en zijn verantwoordelijkheid voor de wereld.
Nieuwsbrief
De nieuwsbrief van cbs AquaMarijn wordt digitaal verzonden. U kunt zich hiervoor aanmelden via de website
www.cbsaquamarijn.nl. Op school zullen er altijd een aantal papieren afdrukken beschikbaar zijn voor het
geval er zich thuis 'digitale' problemen voordoen.
Ook wordt de nieuwsbrief op de website van de school geplaatst onder het 'tabblad' Nieuwsbrief.
School Fruit
Vanaf 5 juni as. stopt helaas de schoolfruit-actie.
Denkt u er zelf aan een pauze-hap mee te geven aan uw kind(eren)?
Laatste Schoolmiddagactiviteit + Juffen & Meestersfeest
Traditiegetrouw sluiten we het schooljaar feestelijk af met een bijzondere activiteit op de laatste
schoolmiddag. Samen met de kinderen van groep 7 en 8 en hulpouders organiseren we een Vossenjacht en
mogen we speuren naar rare vossen in de wijk! Hoe ziet de dag eruit?
Ochtend
 Feestje in de klas met meester of juf
 De kinderen mogen verkleed op school komen!
 De gewone pauzetas meenemen
Middag
 Vossenjacht
 Limonade en iets lekkers
 Activiteit in de klas
Verder
 Kinderen zijn gewoon om 14.30 uur vrij
 We zijn op zoek naar hulpouders voor de groepen 1 t/m 5 (officieel verzoek volgt)
De groepen 7/8 en 8 nemen ’s ochtends al verkleedkleren mee en kleden zich tussen de middag om!
Cito Centrale Eindtoets 2015 (‘de cito-toets’)
Onze leerlingen in groep 8 hebben de Centrale Eindtoets Basisonderwijs gemaakt en inmiddels ook de
resultaten ontvangen. Landelijk is er een gemiddelde gescoord van 534,8. Ons gemiddelde was dit
schooljaar 535,9. Door de Eindtoets-afname later in het schooljaar hebben de leerlingen in groep 8 dit jaar
voor het eerst (natuurlijk samen met hun ouders/verzorgers) al voor de afname van de Eindtoets de
schoolkeus voor het Voortgezet Onderwijs gemaakt. Nog vier weken en dan wacht de overstap naar het
Voortgezet Onderwijs. Spannend! Maar eerst nog in de laatste schoolweek natuurlijk het afscheidsfeest.
Schoolplan 2015-2019
Het nieuwe schoolplan voor de planperiode 2015-2019 is klaar en heeft de instemming van de
Medezeggenschapsraad. Het is weer een ambitieus plan geworden waarin staat beschreven met welke
activiteiten en onderwijskundige ontwikkelingen we op cbs AquaMarijn de komende jaren aan de slag willen.
In het nieuwe schooljaar willen we via de nieuwsbrief een aantal plannen nog nader toelichten.
Groepsindeling en personeelsinzet
We zijn op school al druk bezig met alle voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. Ieder jaar weer een
fikse klus. We hopen de groepsindelingen en de personeelsinzet de komende week uitgewerkt te hebben.
Wanneer alles klaar en doorgerekend is, informeren we u zo spoedig mogelijk.
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Voortgangsgesprekken groepen 1 t/m 7
Maandag 8 juni ontvangt u een uitnodiging voor de voortgangsgesprekken. De voortgangsgesprekken zijn
voor de leerlingen van de groepen 1 t/m 7. De eerste ronde is op dinsdag 23 juni en de tweede ronde is op
25 juni. Tien minuten voor aanvang van het gesprek ligt het werk van uw kind ter inzage. Vrijdag 12 juni
ontvangen de leerlingen van de groepen 1 t/m 7 hun rapport.
Agenda Juni en Juli
Maandag 8 juni
Vrijdag 12 juni
Maandag 15 t/m vrijdag 19 juni
Dinsdag 16 juni
Zondag 21 juni
Dinsdag 23 juni en donderdag 25 juni
Dinsdag 30 juni
Woensdag 1 juli
Donderdag 2 juli
Vrijdag 3 juli
Maandag 6 juli t/m 14 augustus
Maandag 17 augustus

MR vergadering
Rapporten mee
Hoera! Op schoolreis!
Schoolreizen
GMR vergadering
Vaderdag
Voortgangsgesprekken groepen 1 t/m 7
11.00 leerlingen nemen een kijkje in de nieuwe groep
Afscheidsavond groepen 8
Feestelijke schooljaarafsluiting
Laatste schooldag
Zomervakantie
Start nieuwe schooljaar

INFORMATIE VAN BUITEN
De sociaal verpleegkundige op school: Lineke Nienhuis
Een kind opvoeden is leuk en als ouder doe je dat met zorg en liefde. Elke ouder vraagt zich echter wel eens
af hoe hij of zij iets moet aanpakken. En soms zijn er vragen. U kunt een afspraak met mij maken via de
leerkracht of de intern begeleider (Belinda Sikkema). Ik bel u vervolgens op om een afspraak te maken. Het
is ook mogelijk om zelf direct contact op te nemen. Adresgegevens: Lineke Nienhuis, Sociaal
Verpleegkundige GGD Groningen, e-mail: lineke.nienhuis@ggd.groningen.nl T 050-3674991, M 0620611660
Activiteiten in het Centrum voor Jeugd en Gezin Vinkhuizen juni 2015
Huiskamer: De CJG-huiskamer in Vinkhuizen is iedere werkdag van 8.30 tot 12 uur open. Ouders en
opvoeders kunnen er een kop koffie of thee drinken, andere ouders ontmoeten en vragen stellen over
opvoeden en opgroeien. Kinderen zijn natuurlijk ook welkom!
Loopgroep Vinkhuizen! Elke dinsdag van 9.15 tot 10.15 uur (start CJG): Elke dinsdagochtend kunnen
vrouwen in Vinkhuizen samen (hard)lopen of wandelen. Wil je meer in beweging komen maar niet alleen,
dan is dit de gelegenheid. Zowel gevorderden als beginners kunnen meedoen. De looptraining wordt
georganiseerd en begeleid door De Helpen (Beweeg- en Leefstijlprogramma) i.s.m. Vrouwencentrum
Jasmijn. De groep start om 9.15 uur in het CJG (het CJG is vanaf 8.30 open). Aanmelden is niet nodig.
Hans de Troubadour: maandag 8 juni van 11.15- 11.45 uur. Samen met je peuter genieten van de liedjes
en muziek van Hans de Troubadour? Dat kan in het Centrum voor Jeugd en Gezin Vinkhuizen. Hans de
Troubadour komt elke maand in het CJG voor peuters en hun ouders of grootouders. Heb je ook een
peuter? Geniet dan samen met je (klein)kind van de liedjes en gitaarmuziek van Hans de Troubadour.
Speel Mee! Dinsdag 2 , 16 en 30 juni van 13.00 - 15.00 uur. Speel Mee! Voor peuters vanaf 1,5 jaar en
ouders/verzorgers. Na de koffie en thee in de CJG huiskamer gaat iedereen met de peuterleidster naar de
peuterspeelzaal. Speel Mee! Is vooral bedoeld voor peuters die nog weinig ervaring hebben met de
peuterspeelzaal of kinderopvang. Aanmelden is niet nodig.Heb je zin? Doe mee!
Fruitmoment ouder / kind: iedere dag om 10.00 uur en dinsdag om 14.00 uur: Per februari is er een
gezamenlijk moment voor de ouders en de kinderen in de huiskamer. Samen aan de tafel zitten, fruit eten en
liedjes zingen. Het wordt vast erg gezellig en de kinderen kunnen er van genieten. Ouders of groot ouders
en de peuters zijn van harte welkom.
Informatie of aanmelden: Zari Mousavi, CJG consulent Vinkhuizen, Veldspaatstraat 484/3. Tel. 0613198190 of e-mail z.mousavi@cop-groningen.nl , Website: www.cjg.Groningen.Nl/vinkhuizen.
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