Nieuwsbrief
maart 2013
www.cbsaquamarijn.nl
info@cbsaquamarijn.nl
Locatie Gravenburg

Locatie Reitdiep

Maresiusstraat 24
9746 BJ Groningen
050-2103434

Slenk 2
9746 RS Groningen
050-2103435

Trefwoord
Niks ervan! Over onverschilligheid en weigeren. En over oproepen en opdragen.
Over bewust 'Nee!' kunnen en durven zeggen, en 'Ja!' tegen wat ons aan het hart
gaat. Ongelooflijk! Over de verbijsterend oneerlijke behandeling van Jezus en de
verbazingwekkend mooie ervaring van Paasmorgen. Over de ongelooflijke kracht
van mensen die zich niet neerleggen bij onrecht.
Nieuwsbrief
De nieuwsbrief wordt digitaal verzonden. U dient zich hiervoor aan te melden 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.
Klasse!Nieuws!
Maandag 4 maart a.s. ontvangt u de vijfde uitgave van Klasse!Nieuws! Hierin leest u welke lesstof we in
maart in een bepaalde groep aanbieden en waar nodig ook hoe we dat doen. Het biedt ouders/verzorgers
de mogelijkheid om ook thuis de leerstofonderdelen bespreekbaar te maken of waar nodig hulp te bieden.
Met deze nieuwe vorm van informatievoorziening willen we de betrokkenheid tussen school en thuis een
fikse impuls geven.
Instroomgroep
Omdat de sterke groei op cbs AquaMarijn zich doorzet, starten we per 1 maart een nieuwe instroomgroep
op de locatie Reitdiep. Om dit mogelijk te maken waren er een aantal personele mutaties noodzakelijk.
Hierover heeft u de afgelopen week een extra informatiebrief ontvangen. De brief is ook te lezen op onze
website (tabblad: nieuwsbrief).
Projectweken “Ik hou van…Holland!”
Op woensdag 27 februari zijn we van start gegaan met onze jaarlijkse projectweken.
Dit jaar hebben we gekozen voor het thema: "Ik hou van...Holland!" Een zeer actueel
onderwerp nu in april onze Koningin afstand doet van de troon en we een Koning
krijgen! Over Nederland valt natuurlijk nog veel meer te leren: cultuur, topografie,
geografie, kunst en Hollandse pot. Het project wordt op donderdag 14 maart
afgesloten met een museumdag. Hiervoor nodigen we u allen van harte uit. Ons
museum is geopend van 15.20 tot 16.30 uur. Het aanbod zal zeer gevarieerd zijn en
zeker de moeite waard om een kijkje te komen nemen. We hopen u daar allemaal te
mogen ontmoeten!
Tevredenheidsonderzoeken
Zeer binnenkort zult u via uw mailbox de inloggegevens ontvangen om deel te kunnen nemen aan het
ouder-tevredenheidsonderzoek. We hopen dat alle ouders/verzorgers de vragenlijst zullen invullen. Over de
resultaten zullen we u z.s.m. na ontvangst van het schoolrapport informeren.
Op school zullen de leerlingen van groep 5 t/m 8 ook een inlogcode ontvangen om deel te nemen aan een
leerling-tevredenheidsonderzoek. Ook deze resultaten zullen we met de ouders/verzorgers communiceren.
Schoolreisbetalingen
U heeft de schoolreisinformatie voor de voorjaarsvakantie ontvangen. We willen u vragen de
schoolreisbedragen z.s.m. over te maken. Alle gegevens vindt u op de schoolreis-informatiebrief.
Een foutje in het betalingsverzoek: het vermelden van “schoolreis 2012” moet natuurlijk zijn “schoolreis
2013”. Voor reeds gedane betalingen hoeft dit niet te worden hersteld.
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Uitbreiding locatie Reitdiep
De prognosecijfers voor de AquaMarijn-locatie Reitdiep zijn volledig achterhaald. De cijfers gaven een paar
jaar geleden nog aan dat we maximaal 80 leerlingen zouden tellen. Momenteel weten we beter. Inmiddels
ste
hebben we de 150 leerling al mogen begroeten. Het aantal lokalen dat we nodig hebben is daarmee
natuurlijk ook ontoereikend. Drie jaar geleden werd er nog met maximaal 4 lokalen gerekend. Inmiddels is
duidelijk dat we minimaal 8 groepslokalen nodig zullen hebben. Met de gemeente Groningen zijn we al
geruime tijd in gesprek over de noodzakelijke uitbreiding middels ‘optopping’ van het huidige
AquaMarijndeel van de Rietwierde. In het stedenbouwkundig plan en de fundering is al rekening gehouden
met deze mogelijkheid. De gemeente geeft aan dat er een voorlichtingsbijeenkomst zal worden
georganiseerd zodra er een presentabel ontwerp is. We houden u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.
Excellent leren (OIDS)
Een groep PABO-studenten heeft van ons de onderzoeksopdracht gekregen om te inventariseren welke
materialen en aanpakken werken voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Ze zullen veldonderzoek
verrichten en ook de aanpak binnen Leonardo-scholen in kaart brengen. Medio april worden de uitkomsten
gepresenteerd. Tot de zomervakantie zullen we de adviezen en aanbevelingen in de praktijk uitzetten.
Na de zomervakantie willen we dan meer nadrukkelijk de vertaalslag maken naar het individuele onderwijsaanbod aan de desbetreffende doelgroep.
Definitieve adviesgesprekken groep 8
In de week van 4 maart komen de CITO-uitslagen binnen. Op maandag 11 maart zijn de definitieve
adviesgesprekken. U ontvangt t.z.t. nog een uitnodiging. Tijdens het gesprek bespreken we ook kort het
overdrachtsformulier dat naar de nieuwe school gestuurd zal worden. De kinderen mogen mee naar dit
gesprek. Belinda Sikkema (intern begeleider) zal ook bij deze gesprekken aanwezig zijn.
Inloopmiddag
Dinsdag 5 maart is er een inloopmiddag. Na schooltijd kunt u dan in het lokaal van uw zoon of dochter het
werk inzien van uw kind(eren). Zo blijft u op de hoogte van alle opdrachten waaraan we binnen de school
werken. Tijdstip: van 15.15 tot 15.45 uur.
De groepen 7 en 8 gaan: Wandelen voor Water!
In Groningen een groot evenement met start en finish in de Euroborg!
Wandelen voor Water in Groningen vindt dit jaar plaats op woensdag 20 maart met een start en finish in
de Euroborg, het stadion van FC Groningen! Dit aanbod deed FC Groningen, om haar maatschappelijke
betrokkenheid bij het thema “gezondheid” te tonen en het belang van Wandelen voor Water te
onderstrepen. Er zal een passende en leuke muzikale omlijsting zijn en vanuit FC Groningen zullen mensen
aanwezig zijn. De organisatie van Wandelen voor water in Groningen berust dit jaar bij de stichting Dorcas,
Rotary Groningen en Waterbedrijf Groningen. De kinderen gaan 6 km lopen met 6 liter water op hun rug en
proberen hiermee zoveel mogelijk geld op te halen door middel van een sponsorformulier.
Oproep: Paastakken!
Wie kan ons helpen aan paastakken?
Voor de locatie Gravenburg kunt u dit doorgeven aan Juf Anne, groep 5.
Voor de locatie Reitdiep kunt u dit doorgeven aan juf Esther, groep 4.
Alvast onze hartelijke dank!
Paasviering
Donderdag 28 maart gaan we het Paasfeest vieren. We gaan met de groepen 1
t/m 8 samen vieren dat het Pasen is. De viering zal voor het grootste deel door de
kinderen zelf worden gedaan.
De dag zullen we afsluiten met een gezamenlijke Paaslunch in de groep. Om deze lunch te doen slagen
willen we een beroep doen op u. Er komen in week 12 intekenlijsten te hangen bij de deur van het lokaal,
waarop staat wat u mee kunt nemen voor de lunch.
Deze donderdag werken we met een continurooster. Dit betekent dat de kinderen niet om 12.15 uur, maar
om 13.30 uur vrij zijn. ’s Middags is er dus geen les meer. Denkt u er aan dit eventueel door te geven aan
de NSO/ BSO?
Alle kinderen mogen voor de ochtendpauze net als anders drinken en fruit meenemen. Voor de lunch
vragen we de kinderen zelf een bord, bestek en een beker mee te nemen (voorzien van hun naam).

Nieuwsbrief maart 2013 CBS AquaMarijn

Locatie Gravenburg: Gezocht Versterking Luizenopsporingsteam (LOT)
Wie wil er een handje helpen? Voor de locatie Gravenburg is het LOT op zoek naar nieuwe teamleden.
Mocht u geïnteresseerd zijn en/of vragen hebben, dan kunt u terecht bij Marga Prins. Zij is coördinator van
het LOT. Haar emailadres is: tmf.magnus89@ziggo.nl.
Voorlichtingsbijeenkomst OZG: Incontinentie bij kinderen
Is uw kind overdag of ’s nachts wel eens ongewild nat? Dan bent u van harte welkom op een van de
informatieavonden in de Ommelander Ziekenhuis Groep over incontinentie bij kinderen.
Dinsdag 5 maart locatie Lucas of woensdag 13 maart locatie Delfzicht. Op beide locaties in het
personeelsrestaurant. Er wordt praktische info gegeven over mogelijke oorzaken en behandeling van
urineverlies bij kinderen. Evenals praktische adviezen die thuis direct kunnen worden toegepast. Tijd: 19.30
- 20.30 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden. Heeft u nog vragen over de informatieavond of wilt u zich
aanmelden, dan kunt u mailen naar de kinderurotherapeut van het OZG: l.weggemans@ozg.eu of bellen
met de polikliniek kindergeneeskunde van de OZG groep, tel 088-0661000 toestel 8109.
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@hvd.groningen.nl T 050-3674194, M 0620611660

Agenda maart 2013
Dinsdag 5 maart
Maandag 11 maart
Dinsdag 12 maart
Woensdag 13 maart
Donderdag 14 maart
Woensdag 20 maart
Zondag 24 maart
Donderdag 28 maart
Donderdag 28 maart
Vrijdag 29 maart
Zondag 31 maart
Maandag 1 april
Dinsdag 2 april

Ik

Inloopmiddag van 15.15 – 15.45
Definitieve adviesgesprekken V.O. groep 8
Groep 6/7, 7 en 8 krijgen een gastles over ‘Wandelen voor water’
Groep 8 gaat ‘De boer op’
Afsluiting project Ik hou van Holland (15.20-16.30 uur)
Groepen 7 en 8 gaan ‘Wandelen voor water’: start Euroborg
Palmpasen
Paasviering inclusief lunch
Continurooster. Alle leerlingen zijn om 13.30 vrij.
Goede Vrijdag: Alle leerlingen zijn vrij
Pasen
Tweede Paasdag: Alle leerlingen zijn vrij
Weer naar school

van

Holland!
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