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Trefwoord
Wat is wijs? Over wijsheid, ervaringen, leren en onderwijzen en het doorgeven van levenswijsheid.
Een lach en een traan. Wat maakt je gelukkig en wat doet je verdriet? Wat ontbreekt soms aan het leven om
gelukkig te zijn?
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!
Na de meivakantie ontvangt u de zevende uitgave van Klasse!Nieuws! Hierin leest u welke lesstof we in mei
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.
Nieuwe instroomgroep G1f, locatie Gravenburg
De sterke instroom van nieuwe leerlingen blijft doorgaan. Om onze nieuwe leerlingen goed op te kunnen
vangen starten we dit schooljaar voor de derde keer een nieuwe instroomgroep. Na de meivakantie starten
we met deze nieuwe instroomgroep op de locatie Gravenburg.
Personele mutaties
Er zijn een aantal personele mutaties nodig om o.a. het opstarten van de nieuwe instroomgroep op onze
locatie Gravenburg mogelijk te maken. Een overzicht van de nieuwe/gewijzigde personeelsinzet:
Instroomgroep Gravenburg (G1f)
Juf Jacqueline en juf Arianne gaan de lessen verzorgen voor de nieuw te starten instroomgroep G1f.
Op maandag, dinsdag en woensdag werkt juf Jacqueline en op donderdag en vrijdag juf Arianne. Op
maandag 13 mei kunt u kennismaken met Juf Jacqueline en juf Arianne.
Groep G1/2c
Na de meivakantie gaat juf Jacqueline werken in de instroomgroep. Op woensdag zal juf Arianne de groep
gaan begeleiden. Op woensdag 15 mei kunt u na schooltijd komen kennismaken met juf Arianne.
Groep G5b
Op woensdag, donderdag en vrijdag blijft juf Marjolein in deze groep werken. Op maandag en dinsdag
zullen de lessen worden verzorgd door Meneer Peter.
Groep G6a
Juf Leonie werkt na de meivakantie weer volledig.
Schoolreisbetalingen (herhaald verzoek)
De meeste schoolreisbedragen moeten inmiddels betaald zijn. Indien u dit nog niet gedaan heeft hierbij het
verzoek dit met spoed alsnog te doen. 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.
Locatie Gravenburg: Gevonden voorwerpen
De bak met gevonden voorwerpen die op de administratie staat is overvol. Als u iets mist, kunt u altijd even
een kijkje nemen of het gevonden is. We gaan de eerste maandag na de meivakantie alles in de hal
uitspreiden, daarna zal alles worden weggegeven aan inzamel- & kledingsorteerbedrijf GoudGoed.
Locatie Reitdiep: Aanbrengen fietssymbolen Hoogeweg
Begin mei worden de fietssymbolen op de Hoogeweg aangebracht. Daarmee verandert de status dus van
fietssuggestiestrook naar fietsstrook en mag er dus niet meer geparkeerd worden langs de Hoogeweg.
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Locatie Reitdiep: Ophalen na schooltijd
Het naar huis gaan om 12.15 en 15.15 leidt vaak tot grote drukte bij de hoofduitgang, waardoor er weinig
overzicht is voor kinderen, ouders en leerkrachten. Om het afhalen van uw kind in betere banen te leiden,
willen we na de meivakantie met een proef starten, waarbij de groepen 1 en 2 op de traptrede voor hun
lokaal in een rij gaan staan. Voor de Rupsenklas is dit de traptrede bij het speellokaal, voor de Vlinderklas de
traptrede links naast de hoofdingang. De leerkrachten houden het overzicht en geven aan wanneer uw kind
naar u (of de BSO) toe mag. Wij gaan hier in de klas aandacht aan besteden, wilt u dit thuis ook met uw kind
bespreken?
Uitbreiding locatie Reitdiep met 4 lokalen
De informatie-avond over de uitbreiding met vier lokalen van onze Reitdieplocatie ligt inmiddels achter ons.
Iedereen heeft de maquette kunnen zien van de plannen voor een uitbouw op de begane grond. Momenteel
wordt hard gewerkt aan de bouwtekeningen en daarna zullen o.a. de brandweer en constructeurs alles
beoordelen op veiligheid en mogelijkheden. Wanneer alles is uitgewerkt nodigen we iedereen graag uit voor
een toelichting op de mogelijkheden die de uitbouw ons gaat bieden. We hopen dat dit nog voor het eind van
dit schooljaar mogelijk is.
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Een foto die gemaakt is tijdens de
informatie-avond.
De blauwe pijl wijst naar de huidige ingang
vanaf het binnenplein.
1. Speel-werkgangen
2. Verhoogde entresols voor zelfstandig
werken
3. Verplaatste IB-kamer met openslaande
deuren naar gang en lokalen

De Koningstegel
Alle scholen hebben in het kader van de Koningsspelen een heuse Koningstegel ontvangen.
Het betreft een initiatief van de organisatie NK Knikkeren. Het resultaat is een fraaie oranje
knikkertegel geworden die past in de waarde die scholen toekennen aan spel en beweging.
Koningsspelen 26 april 2013
Vandaag was het zover! Samen met de Feniks en met de Meander hebben we op beide locaties een
feestelijke dag gehad. We zijn gestart met een Koningsontbijt. Om half tien hebben we gezamenlijk gekeken
aar de landelijke aftrap van de Koningsspelen door Prins Willem-Alexander en Prinses Maxima.
Op locatie Reitdiep hebben we met alle kinderen samen een warming up op het plein gedaan.
Na de warming up gingen de kinderen van groep 1 tot en met 3 spelletjes doen op het plein. De kinderen
van de groepen 4, 5 en 6 gingen naar het veldje achter de school om daar verschillende sporten te doen.
Op locatie Gravenburg zijn we met alle 900! leerlingen naar buiten gegaan om ons Koningslied te zingen
onder begeleiding van een fanfare. Tijdens dit lied vond er een flashmob plaats door de kinderen van
groep 5 t/m 8. Vervolgens is de helft van de kinderen terug naar de eigen klas gegaan. De andere helft
heeft een workshop dans gehad de sporthal of doet mee aan een ludieke estafette buiten. Om half 12
hebben we deze feestelijke dag afgesloten met een oranje lawaaioptocht door de wijk Gravenburg ook met
900 leerlingen!
Het was een geslaagde dag!
Gratis reizen met Arriva (berichtje van Arriva)
Uw leerlingen hebben vast en zeker al enorm veel zin in de meivakantie. Mogen wij die vakantie nog leuker
maken? In de meivakantie reizen kinderen van 4 t/m 11 jaar namelijk helemaal gratis in de bussen en
treinen van Arriva. Hoe leuk is dat?! Geeft u deze tip door aan de ouders/verzorgers van uw leerlingen?
Gratis kaartjes en meer informatie zijn te vinden op arriva.nl/kids4nix. Goede reis!
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Nieuws vanuit de Ouderraad: “De Ouderraad zorgt dat het leuker gaat!”
Even weer een update over waar we als OR de laatste weken mee bezig zijn geweest. We zijn bezig met het
schrijven van een heldere en informatieve tekst vanuit de OR voor op de website van de school (onder het
kopje Ouders). We hopen dit nog voor juli gereed te hebben, zodat we als OR voor ouders beter zichtbaar
en bereikbaar zijn. Ons emailadres (ouderraad@cbsaquamarijn.nl) is tijdelijk geblokkeerd geweest, maar dit
is per 1 mei weer verholpen. Tot die tijd zijn we natuurlijk op het schoolplein altijd even aan te schieten!
Post en andere berichten kunnen in ons OR-postvakje worden achter gelaten (in de personeelsruimtes op
Gravenburg en Reitdiep).
Verder hebben we de school natuurlijk weer mooi versierd voor het Paasfeest, en OR- en hulpouders
hebben de leerkrachten geholpen met de paaslunch. Met veel voorpret worden de Koningspelen voorbereid.
Met sport, spel en ander vertier wordt dit vast en zeker weer een succes voor de kinderen van de
Aquamarijn.
Ouderbijdrage
Alle ouders weer hartelijk bedankt voor uw jaarlijkse bijdrage. Mocht u nog vergeten zijn het bedrag over te
maken, wilt u het dan a.u.b. alsnog doen? Hiervan kunnen we weer alle jaarlijkse activiteiten bekostigen. De
overheid financiert dit namelijk niet, terwijl ze juist sterk bijdragen aan een leuke schooltijd van uw kind!
Wandelen in het Reitdiep: de avondvierdaagse
Het is u vast al opgevallen dat de Avondvierdaagse dit jaar in het Reitdiep wordt gehouden. We hebben
hiervoor gekozen omdat we signalen kregen dat de veiligheid in Hoogkerk, door de grote verkeersdrukte
daar, steeds meer in het gedrang komt. De wijkvereniging in Reitdiep heeft ons gevraagd mee te werken
aan de organisatie van de Avondvierdaagse in de wijk Reitdiep. Hierop hebben we van harte ja gezegd! Na
al die jaren leek het ons heel verfrissend om eens ergens anders te wandelen. Het Reitdiep is lekker groen
en weids, en de verkeersdrukte heeft daar nog niet toegeslagen. Op 3, 4, 5 en 6 juni zult u dus veel
wandelende kinderen zien in het Reitdiep. We hopen op mooi wandelweer!
Met vriendelijke groeten, het Ouderraad team – ouderraad@cbsaquamarijn.nl
Oproep vanuit de MR:
Met ingang van het nieuwe schooljaar is er een vacature in de MR voor de oudergeleding van de locatie
Reitdiep. De MR vergadert ongeveer 8 keer per jaar en zij houdt zich bezig met beleidsmatige zaken.
Ouders die belangstelling hebben om plaats te nemen in de MR worden verzocht zich te melden via e-mail
op MR@cbsaquamarijn.nl. Graag een pasfoto plus motivatie meesturen. Ook als je belangstelling hebt maar
eerst nog meer informatie wilt kun je natuurlijk reageren! Wij ontvangen de reacties graag uiterlijk vrijdag 31
mei. Bij meerdere aanmeldingen zal er voor de zomervakantie nog een verkiezing plaatsvinden.
Met een vriendelijke groet, Gerolf de Boer (Voorzitter MR).
Nieuws van de bibliotheek:
* De bibliotheek is gesloten op: dinsdag 30 april Koninginnedag, donderdag 9 mei
Hemelvaartsdag en op maandag 20 mei Tweede Pinksterdag.
* De Nederlandse Kinderjury! Tot 17 mei kun je nog meedoen! Kies uit alle boeken die in 2012
zijn uitgekomen jouw drie favoriete boeken. Als je stemt, mag jij misschien de Prijs van de Nederlandse
Kinderjury 2012 toekennen! Vraag een stemformulier in de bibliotheek. www.kinderjury.nl
* Boekverkoop: Bibliotheek Vinkhuizen beschikt over een actuele collectie boeken, tijdschriften.
Om de collectie up-to-date te houden komen er wekelijks nieuwe boeken bij. Dat betekent dat er ook weer
titels moeten verdwijnen. De bibliotheek biedt deze boeken, die meestal nog in prima staat verkeren, te koop
aan voor een zacht prijsje. Alleen tijdens openingstijden van de bibliotheek vanaf maandag 22 april.
* Koninklijke boeken:
* G. Berends: “Zokken met de z van zondag” v.a. 6 jaar. (Voor)leesverhalen over de koning en de koningin
die in een paleis wonen met een tuintje en een schuurtje. De koning denkt dat hij de baas is, maar eigenlijk
is de koningin dat!
* M. Busser en R. Schröder: “Een kroontje voor prinsje Alexander” v.a. 3 jaar. Prinsje Alexander ziet dat de
koningin héél moe is. Als hij nu eens gaat regeren,samen met prinsesje Maxima, dan kan zijn moeder
uitrusten en leuke dingen doen.
* D. Bruna: “Koningin Nijntje” v.a. 2 jaar. Nijntje droomt dat zij koningin van heel konijnenland is.
Prentenboekje met eenvoudige tekeningen en tekst op rijm.
* A. van Dam: “Leve de koningin” v.a. 8 jaar.Dit boek bevat tien spannende verhalen over de
troonswisselingen die ons land de afgelopen eeuwen heeft meegemaakt. Verhalen over een kroon van
koper, echte prinsessenjurken, een gewoon spelletje ganzenbord en een prins die liever piloot wil worden.
* R. van Ditzhuyzen: “Leve de koningin” v.a. 9 jaar.In 9 hoofdstukken worden allerlei vragen over de
monarchie eenvoudig en op een grappige manier beantwoord. bv. ”waarom is er een koning?” ; is er een
school om koning te worden?”; “wat doet een koning eigenlijk?
* A. van Haeringen: “De koningin die niet kon kiezen” v.a. 4 jaar. Prachtig prentenboek met tal van
verwijzingen naar de beeldende kunst over een Koningin die niet kan kiezen omdat ze alles wil.
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* C. de Horde: “Heeft de koningin een huissleutel?v.a. 9 jaar. In dit boek worden 104 vragen van kinderen
over het dagelijkse leven van koningin Beatrix, Willem-Alexander en Máxima op een heldere en grappige
manier beantwoord.
* E. Lammers:“Lang leve de koningin!” v.a. 9 jaar. Als Sara van Victor kennis maakt met het schaakspel
gaan de stukken voor haar leven. Zo leert ze van én met de koningin de spelregels. Ontroerend verhaal over
het leven van Sara én over de middeleeuwse riddertijd. (ook op DVD)
*S. L. Schuette: “Prinsessen en sprookjes” v.a. 5 jaar. Zoekboek met twaalf fotocollages vol voorwerpen die
met prinsessen en sprookjes te maken hebben.
* Informatie: Voor volledige programma-overzichten, actuele informatie en bibliotheekgegevens:
www.mijneigenbibliotheek.nl
Activiteiten in het Centrum voor Jeugd en Gezin Vinkhuizen Mei 2013
e
Opening: in de meivakantie is de huiskamer van het CJG beperkt open. In de 1 week zijn we maandag 29
e
april en donderdag 2 mei open van 9.30 tot 12. 00 uur. In de 2 week zijn we alleen maandag 6 mei open,
ook van 9.30 tot 12.00 uur.
Speel Mee! dinsdag 14 en 28 mei 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.
Workshops Tijd voor Toekomst: vrijdag 17, 24 en 31 mei van 9.00- 11.30 uur. 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? De workshops bieden je
de gelegenheid om meer duidelijkheid voor je zelf te krijgen en te ontdekken waar je kwaliteiten liggen.
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 in totaal 5 workshops. Er zijn geen kosten
aan verbonden. Aanmelden is nodig.
Vakantie met een Smalle Beurs: donderdag 23 mei van 10.00 tot 11.00 uur: Voordat je het weet is het
alweer zomervakantie en de meeste ouders willen er graag met hun kinderen op uit in deze periode. Het
moest alleen niet zo veel kosten! Toch zijn er ook vakantiemogelijkheden en uitstapjes die nog wel
betaalbaar zijn. Samen met Fatima Belhaj van de Groninger Kredietbank worden de verschillende
mogelijkheden besproken. Aanmelden voor deze bijeenkomst is niet nodig.
Inloopspreekuur Gezond Opgroeien: vrijdag 24 mei 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. Ria Habraken, diëtiste en lactatiekundige is
deze maand aanwezig.
Hans de Troubadour: maandag 27 mei 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.
Aanmelden en informatie: Trudy van der Ley, CJG consulent Vinkhuizen, 06-13198190 of t.vanderley@copgroningen.nl
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 mei 2013
Maandag 29 april t/m vrijdag 10 mei
Zondag 12 mei
Maandag 13 mei
Dinsdag 14 mei
Vrijdag 31 mei

Meivakantie, alle leerlingen zijn vrij
Moederdag
Weer naar school
Praktisch verkeersexamen op de fiets groep 8
In Memoriam Iris Klaassens 2009
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