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Trefwoord
Zo vrij als een vogel. Over de ruimte leren nemen om jezelf te mogen zijn. Over je belemmerd voelen, en
een weg naar de vrijheid vinden.
Nieuwsbrief
De nieuwsbrief wordt digitaal verzonden. U kunt zich hiervoor aanmelden via onze 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!
Volgende week ontvangt u de zesde uitgave van Klasse!Nieuws! Hierin leest u welke lesstof we in april 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.
Cito-Eindtoets 2013
Afgelopen maand hebben we de Cito-Eindtoetsresultaten 2013 ontvangen. Onze schoolscore is 537,4 en
daarmee scoren we net iets boven het landelijk gemiddelde. Een mooi resultaat maar we beseffen ook heel
goed dat onderwijs veel meer moet zijn dan een goede Cito-uitslag. Met de woorden van Louis van Gaal:
“Ook als het goed is kan het altijd beter”.
Schoolreisbetalingen
De meeste schoolreisbedragen zijn inmiddels betaald. We hopen dat we medio april alle betalingen hebben
ontvangen. Op de website hebben we onder het kopje nieuwsbrief-2013 daarom ook nog even de
schoolreisinformatie 2013 geplaatst. Hierin staat alle informatie over de bestemmingen, de bedragen en de
betalingsgegevens.
Oudertevredenheidsonderzoek
Volgende week donderdag (4 april) sluit de termijn voor het invullen van de vragenlijsten in het kader van
ons oudertevredenheidsonderzoek. Van het onderzoeksbureau heeft u hiervoor destijds via de email een
inlogcode ontvangen waarmee de vragenlijst digitaal te benaderen is. We hopen natuurlijk op een zo groot
mogelijke respons. Wanneer de vragenlijsten zijn verwerkt ontvangt u informatie over de uitkomsten.
Uitbreiding locatie Reitdiep
Vanwege de sterke groei van ons leerlingenaantal op de locatie Reitdiep overleggen we al geruime tijd met
de gemeente Groningen en de architect over een uitbreiding van ons aantal lokalen. Behalve over een
optopping wordt momenteel ook onderzocht of een uitbreiding op de begane grond tot de mogelijkheden
behoort. We hopen binnenkort de knoop te kunnen doorhakken. Na alle te doorlopen procedures zouden we
dan na de zomervakantie van 2014 het nieuwe gedeelte in gebruik kunnen nemen.
Omdat we ook na de komende zomervakantie in ieder geval al 1 extra lokaal nodig hebben zijn we inmiddels
met de gemeente Groningen in overleg. Voordat verder overleg plaatsvindt moeten we eerst weten of
basisschool de Meander nog lege lokalen ter beschikking heeft. Dit zou ter overbrugging natuurlijk de meest
gewenste oplossing zijn. Wanneer er meer bekend is, ontvangt u daarover aanvullende informatie.
Engels
Op de meeste basisscholen wordt het vakgebied Engels alleen nog aangeboden in de groepen 7 en 8. We
zijn op cbs AquaMarijn gestart met de voorbereidingen om een meer schoolbrede leerlijn aan te bieden voor
het vakgebied Engels. We hebben inmiddels een Europese subsidieaanvraag ingediend, elders een
basisschool bezocht voor het uitwisselen van good practice en ook zijn diverse materialen
en naslagwerken aangeschaft om binnenkort de eerste praktijkstappen te kunnen zetten.
We hopen na de zomervakantie een eerste pilot te starten.
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Wandelen voor Water in Groningen
De kinderen van de groepen 7 en 8 hebben woensdag 20 maart zes kilometer voor een water- en
sanitatieproject van hulporganisatie Dorcas in Kenia. Ze deden dit samen met ruim 500 andere leerlingen
van basisscholen in Groningen om geld in te zamelen voor het water- en sanitatieproject van hulporganisatie
Dorcas in Shokut, Zuid-Kenia.
Met deze actie in het kader van Wandelen voor Water haalden zij een bedrag van €1656,82 euro op. In
totaal werd er ruim 24.000 euro opgehaald door de leerlingen uit Groningen.
Per school vertrokken de leerlingen ’s morgens vroeg om te starten aan de wandeltocht van 6 km in de ijzige
kou. Dit is de gemiddelde afstand die leeftijdsgenootjes in andere landen dagelijks moeten lopen om aan
water te komen. Halverwege de route kregen de kinderen een versnapering aangeboden door de Jumbo,
om daarna met nieuwe energie de wandelroute te vervolgen. Aan het einde van de tocht konden de kinderen
de gevulde waterflessen legen in het Winschoterdiep. De flessen werden ingenomen en ook dit bedrag komt
ten goede aan het project in Kenia.

Tandenpoetsweek: 8 t/m 12 april
Studenten van opleiding mondzorgkunde aan Hanzehogeschool geven voorlichting over mondgezondheid
en een poetsinstructie aan kinderen van de basisschool. De voorlichting wordt gegeven in de groepen 1/2 en
groep 7. De les duurt ongeveer 30 minuten.
Locatie Gravenburg: Oproep kleding
In de groepen 1 en 2 gebeuren er nog wel eens ‘ongelukjes’. Daarom hebben we behoefte aan
verschoningskleren. Heeft u kleren over vanaf maat 110 dan kunt u deze bij een van de leerkrachten van
groep 1 en 2 inleveren.
Locatie Reitdiep: Steppen
Het aantal kinderen dat op de step naar school gaat groeit. Prima, want bewegen is gezond!
Door het groeiend aantal stepjes leidt het parkeren van de stepjes op de traptreden nu echter tot onveilige
situaties. Wij willen u daarom verzoeken de stepjes alleen nog maar bij de fietsenrekken te parkeren.
Voor de groepen 3 t/m 6 geldt verder: vrijdag = wieletjesdag. De kinderen van deze groepen mogen op deze
dag tijdens de ochtendpauze met hun step op het plein spelen, maar ook andere ‘wieletjes’ zijn dan welkom,
zoals skeelers en skateborden.
Schooltijden: aanvang van de lessen
We merken dat sommige kinderen en ouders al heel vroeg op school zijn. De kinderen en ouders mogen niet
eerder dan tien minuten voor aanvang van de les naar binnen (dan gaat de eerste bel).
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Koningsspelen 26 april 2013
Vrijdag 26 april 2013 doet ook cbs AquaMarijn mee aan de Koningsspelen!
De Koningsspelen komen in plaats van de reguliere sportdag die op deze dag gepland stond.
De Koningsdag zullen we samen organiseren met onze buurscholen de Feniks en Meander, waarmee het
dus tegelijkertijd een soort buurtfeestdag wordt. We starten deze bijzondere feestdag met een Koningsontbijt
en daarna gaan we in en rond de school verschillende activiteiten doen. Zoals het er nu naar uit ziet kunnen
we veel ouderhulp gebruiken. Noteert u deze datum alvast in uw agenda?
Oproep voor locatie Gravenburg: Mocht u thuis nog lege blikken en/of jutenzakken hebben dan maken we
daar graag gebruik van. U kunt ze alvast inleveren bij juf Irma of juf Monique (bovengang, groep 7 en 8).
Verdere informatie betreffende de Koningsspelen ontvangt u zo spoedig mogelijk.
Inloopmiddag 15 april
Maandag 15 april 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.
Schrijversbezoek in de bibliotheek: groepen 6/7 en 7
Donderdag 4 april gaan de groepen 6/7 en 7 naar de bibliotheek (Vinkhuizen) voor het schrijversbezoek.
In de groepen lezen we al enkele weken de boeken, die geschreven zijn door Rom Molemaker. In de
bibliotheek zullen we deze schrijver ontmoeten en krijgen de kinderen gelegenheid om Rom Molemaker
vragen te stellen over zijn boeken en het schrijverschap. Wij gaan met de groepen op de fiets naar de
bibliotheek.
Veldvoetbal groep 8
Woensdag 17 april is het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi op sportpark Esserberg.
De jongens en de meisjes spelen samen in een elftal tegen andere jongensteams.
We spelen om 11.00 uur, 12.00 uur , 13.00 uur en 14.00 uur.
Elke wedstrijd duurt 2x 10 minuten.

Tussen de Middag Opvang (TMO), locatie Gravenburg:
Met betrekking tot de TMO locatie Gravenburg willen we u vragen rekening te houden met onderstaande:
 De TMO duurt tot 13.05 uur. Wilt u kinderen die niet naar de TMO gaan a.u.b. niet vóór die tijd naar
school laten gaan? Vanaf 13.05 uur is er weer toezicht vanuit school.
 Graag bij de TMO coördinator uw kind afmelden wanneer hij/zij niet naar de TMO komt (ziekte, bij
vriend(in) eten o.i.d.).
 Wilt u er zorg voor dragen dat uw kind eten en drinken meekrijgt voor bij de TMO. Tevens de vraag
om ervoor te zorgen dat uw kind vlot en goed kan eten bij de TMO. Het heeft de voorkeur om
(gezond) eten en drinken mee te geven dat uw kind graag eet! Tip: wanneer een kind zelf zijn brood
gesmeerd heeft is het vaak trots en gemotiveerd. Het helpt wanneer het zelf zijn/haar beleg mag
kiezen.
 Bij de TMO zijn (eigen) meegenomen spullen voor eigen risico, ook wanneer andere kinderen
daarmee gaan spelen! Schade of verlies kunnen wij niet vergoeden. Dit is te voorkomen door de
spullen goed op te bergen of mee terug naar huis te nemen.
 TMO-formulieren zijn te downloaden via de website www.cbsaquamarijn.nl of af te halen bij de
administratief medewerkster van school. Volledig ingevulde en ondertekende formulieren kunnen
ook bij haar retour. Voor het aanvragen van eenmalige opvang heeft u het formulier ‘flexibele TMO’
nodig!
 Bereikbaarheid TMO:
- Aanspreekpunt is Simone de Ruiter, TMO coördinator CBS Aquamarijn locatie Gravenburg.
- s.deruiter@sksg.nl / 06-49493789.
bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag tussen 12.00-13.15 uur of via de e-mail of d.m.v.
het inspreken van de mobiele voicemail (graag met naam en klas van uw kind).
Niet bereikbaar tijdens de schoolvakanties!
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Nieuws van de bibliotheek
Doe mee met de Nederlandse Kinderjury! Februari t/m mei
- Wat was jouw favoriete boek uit 2012? “Strijd om de kathedraal”, “De verschrikkelijke badmeester” of “Hoe
overleef ik... (zonder) vriendschap en liefde?” Laat het ons weten en doe mee met de Kinderjury.
Om mee te doen lees je thuis een aantal Kinderjuryboeken en vul je jouw top 3 van favoriete boeken van
2012 in, bijvoorbeeld op het stemformulier op de website. Je kunt ook een papieren stemformulier invullen in
jouw bibliotheek. Daar herken je de boeken waarop je kunt stemmen aan de speciale Kinderjury-sticker.
Meer informatie, spelletjes en een quiz op www.kinderjury.nl
April Kikkermaand
De hele maand april staan Kikker en zijn vriendjes, de bekende creaties van de schrijver
Max Velthuijs, centraal in de bibliotheken.
 Schatzoeken met Kikker (3 – 6 jaar)
Spannende natuurspeurtocht van het Leroy natuurgebied naar bibliotheek Lewenborg.
Woensdag 3 april, vanaf 13.00 uur bij het LeRoyhuis. Duur: 45 minuten. Entree: € 1,(kaartverkoop uitsluitend op wo. 3 april vanaf 13.00 uur bij het LeRoyhuis)
 Voorleestournee “Kikker is verliefd”
Hans de Troubadour en Jannie Praamstra gaan liedjes zingen en het prachtige verhaal “Kikker is
verliefd” voorlezen. Duur: 45 min. Entree € 1,o Vrijdag 5 april – 14.00 uur, bibliotheek Vinkhuizen
o Vrijdag 12 april – 16.00 uur, bibliotheek Hoogkerk
 Voorstelling “Kikker vindt een schat” (4-6 jr) door studenten KTM
Kikker en Beertje hebben een echte schatkaart gevonden. Voordat ze de schat vinden, moeten ze
eerst op zoek naar drie dingen. Wil jij ze daarbij helpen? Duur: 30 minuten. Entree: € 1,o Woensdag 24 april – 14.00 uur, Bibliotheek Vinkhuizen
o Vrijdag 26 april - 16.00 uur, Bibliotheek Hoogkerk
 Kikkerkleurplaten Voor ieder kind is er een leuke kleurplaat die als ansicht aan ooms, tantes of
vriendjes en vriendinnetjes gestuurd kan worden!
 Maandag 1 april is de bibliotheek gesloten.
 Informatie en reserveren: Bibliotheek Vinkhuizen: 5778467, Bibliotheek Hoogkerk: 5566061.
Activiteiten in het Centrum voor Jeugd en Gezin Vinkhuizen
Cursus Positief Opvoeden: woensdag 3, 10, 17 en 24 april van 19.30- 22.00 uur. Opvoeden is leuk maar
soms ook lastig. Veel ouders ervaren dat en vinden het fijn om ook de ervaringen van andere ouders te
horen. Tijdens deze cursus krijg je veel handvatten om op een positieve manier met je kind om te gaan. De
cursus wordt gegeven door Elker.De cursus is voor ouders met kinderen van 2 tot 12 jaar. Er zijn op dit
moment nog enkele plaatsen beschikbaar. Geen kosten, aanmelden is nodig.
Is jouw kind ook bijzonder? vrijdag 5 april van 10.00- 11.30 uur. Deze bijeenkomst vindt plaats bij de MJD
Vensterschool Siersteenlaan 480.In het kader van de autismeweek, van 30 maart tot en met 6 april 2013,
biedt het CJG Vinkhuizen aan ouders de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen over hun bijzondere
kind. Je kind kan bijzonder zijn omdat je het gevoel hebt dat het gedrag van je kind in een aantal opzichten
afwijkt van andere kinderen, maar je weet niet wat er precies aan de hand is. Soms is het wel duidelijk wat er
speelt. Trenke Riksten-Unsworth, schrijver van het boek “De Bijzondere wereld van Elian en andere
kinderen” is aanwezig om als ervaringsdeskundige vragen te beantwoorden. Voor en na de bijeenkomst
kunnen ouders koffie en thee drinken in het CJG. Er zijn geen kosten aan verbonden, wel graag van te voren
aanmelden.
Informatie over vrijwilligerswerk en participatiebanen: maandag 8 april van 10.00- 11.00 uur. Tijdens de
bijeenkomst “Wat deed je, wat doe je, wat wil je” van 14 maart, bleek dat er veel behoefte was aan informatie
over vrijwilligerswerk. Dat was de aanleiding om iemand uit te nodigen om meer informatie over dit
onderwerp te geven. Stichting Stiel is de organisatie in Groningen waar je voor vrijwilligerswerk terecht kunt.
Alice Kok, werkzaam bij Stiel, vertelt er deze ochtend meer over. Aanmelden is niet nodig.
Zwangergroep ( laatste bijeenkomst) maandag 8 april van 19.30- 21.30 uur. Bij voldoende belangstelling
start er binnenkort een nieuwe groep, aanmelden kan vanaf nu. De Zwangergroep is een ontmoetingsgroep
voor aanstaande moeders. Gedurende de zwangerschap kom je tijdens 9 wekelijkse bijeenkomsten bij
elkaar. Bij twee bijeenkomsten kun je je partner meenemen. De bijeenkomsten bestaan uit verschillende
thema-avonden, waarvoor ook gastdocenten worden uitgenodigd.
Speel Mee! dinsdag 9 en 23 april van 13.00- 15.00 uur. Speel Mee is voor kinderen van 1,5 tot 4 jaar samen
met hun vader of moeder. Kinderen die nog niet naar de peuterspeelzaal of naar de kinderopvang gaan
kunnen tijdens de Speel Mee bijeenkomsten wennen aan het spelen in een groepje. Maar nog veilig met
papa of mama in de buurt. De bijeenkomst begint met koffie en thee in het CJG. Daarna gaan kinderen en
ouders met de leidster naar de peuterspeelzaal, waar ze kunnen spelen of samen een activiteit doen.
Aanmelden is niet nodig.
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Vragenuurtje Diëtiste: donderdag 11 april van 10.00-11.00 uur. Elke maand komt een diëtiste een uurtje in
de huiskamer van het CJG. Ouders kunnen vragen stellen over voeding en beweging, kinderen die niet
willen eten, kinderen die je te mager of te dik vindt, last van verstopping, enz. Kom gerust langs als je vragen
hebt.
April de Maand van Liefde & Genot: Twee Ouderbijeenkomsten over Pubers
=> Pubers & Seksualiteit: donderdag 11 april van 20.00- 22.00 uur
=> Pubers & Roken, Alcohol en Drugs: donderdag 18 april van 20.00- 22.00 uur
In de puberteit experimenteren veel kinderen niet alleen met genotsmiddelen, zoals alcohol en sigaretten,
maar ook met seksualiteit en relaties. Het jongerenwerk speelt daarop in met de Maand van liefde & genot.
In april 2013 zijn er voor jongeren vanaf 10 jaar allerlei voorlichtingsactiviteiten over deze thema’s in De
Wende. Maar hoe ga je als ouder/verzorger van een puber om met onderwerpen als genotsmiddelen en
seksualiteit? Wat leert je kind erover op school of bij het jongerenwerk? Wat weet je zelf over de risico’s en
gevolgen? En hoe praat je erover met je puberende kind? Deze en andere vragen komen aan bod tijdens
twee ouderbijeenkomsten in het CJG. De avonden worden begeleid door Marja Bakker (Elker). Ook
jongerenwerker Diana Stubbe is beide avonden aanwezig. Graag even aanmelden.
Hans de Troubadour: maandag 15 april van 11.30- 12.00 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. Heb je ook een peuter?
Geniet dan samen met je kind van de liedjes en gitaarmuziek van Hans de Troubadour
Inloopspreekuur Gezond Opgroeien: vrijdag 26 april van 10.00- 11.30 uur. Naast het maandelijkse
diëtistenuurtje in de huiskamer is er nu ook de mogelijkheid om individueel vragen te stellen aan de diëtiste
of gewichtsconsulent tijdens een maandelijks inloopspreekuur. Andrea Koops, gewichtsconsulent, is deze
maand aanwezig.
Aanmelden voor: Tijd voor Toekomst! 5 Workshops vanaf 17 mei. Heb je een tijdlang vooral voor je
kinderen gezorgd en je hebt nu wat meer tijd voor jezelf? Je wilt meer buitenshuis doen maar je weet nog
niet wat? Misschien weer aan het werk of vrijwilligerswerk? Of een opleiding? Zohreh Salim heeft de
afgelopen maanden deze workshops gegeven aan een groep vrouwen vanuit het CJG Vinkhuizen. We willen
nu een nieuwe groep vrouwen de gelegenheid geven om deze workshops ook te volgen. De workshops
vinden plaats op de vrijdagochtend. Er zijn geen kosten aan verbonden.
Informatie en aanmelden:
Trudy van der Ley, 06-13198190 of t.vanderley@cop-groningen.nl. Facebook: centrum voor jeugd en gezin
vinkhuizen. Ingang CJG: Veldspaatstraat 484/3
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 april 2013
Donderdag 4 april
Maandag 8 april
Maandag 15 april
Woensdag 17 april
Woensdag 17 april
Woensdag 24 april
Donderdag 25 april
Vrijdag 26 april

Groep 6/7 en 7 Schrijversbezoek in de bibliotheek
Start Tandenpoetsweek voor groepen 1/ 2 en 7
Inloopmiddag van 15.15 – 15.45
Grote Rekendag
Schoolvoetbaltoernooi groep 8
Groep G1/2a en G1/2d Lentewandeling NDE Kinderboerderij de Held
In Memoriam Isa Jasper
Koningsspelen
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