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Trefwoord
Zoek de verschillen. Over verschillen tussen mensen en de rijkdom aan verscheidenheid in onze wereld.
Over leren omgaan met nieuwe dingen die je leven binnenkomen.
Reizen. Over hoe je kunt pelgrimeren in je eigen leven en je jezelf beter leert kennen door je reisgenoten.
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!
Volgende week ontvangt u de achtste 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.
Inloopmiddag: maandag 6 juni
Maandag 6 juni 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.
Locatie Gravenburg: Hinder auto’s op het plein
Een vriendelijk verzoek vanuit Kids First: na schooltijd is er veel hinder op het plein door auto’s. Met
regelmaat gebeurt het dat ouders na schooltijd hun kind bijv. naar turnen brengen en hun kind met de auto
voor de deur afzetten. Dit is niet de bedoeling. Het is niet veilig voor de kinderen die op het plein spelen. Het
is een pad waar alleen gelopen mag worden. Parkeer uw auto op de desbetreffende parkeerplaatsen op de
rotonde.
Locatie Reitdiep: Gevonden voorwerpen
De bak met gevonden voorwerpen is overvol. Als u iets mist, kunt u altijd even een kijkje komen nemen of
het gevonden is. Alles wordt a.s. maandag in de hal op een tafel uitgespreid. Daarna zal alles worden
weggegeven aan inzamel- & kledingssorteerbedrijf GoudGoed.
Informatieavond uitbreiding locatie Reitdiep per 1-8-2014
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen hoe we in hoofdlijnen de uitbreiding van onze locatie Reitdiep
willen vormgeven. Inmiddels zijn er vervolggesprekken geweest met installateurs, de brandweer etc. om vast
te stellen of alle plannen en wensen ook echt realiseerbaar zijn. We denken dat het nu een goed moment is
om onze ouders/verzorgers van de locatie Reitdiep te informeren over ‘ hoe mooi het allemaal gaat worden’.
We nodigen u daarvoor uit op maandag 10 juni om 19.30.
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Activiteiten in het Centrum voor Jeugd en Gezin Vinkhuizen Juni/ Juli 2013
* Gezond Zwanger: maandag 3, 10, 17, 24 juni en 1 juli van 19.00- 21.00 uur
De Zwangergroep is een ontmoetingsgroep voor aanstaande moeders. Gedurende de zwangerschap kom je
1 keer per week bij elkaar. Er zijn in totaal 9 bijeenkomsten waarin verschillende onderwerpen behandeld
worden. Bij twee bijeenkomsten kun je je partner meenemen. Er zijn geen kosten aan verbonden.Aanmelden
is nodig.
* Workshops Tijd voor Toekomst: vrijdag 7 en 14 juni 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. De workshops zijn voor vrouwen en worden gegeven door Zohrer
Salim vanuit het CJG. De workshops, 5 in totaal, vinden plaats op de vrijdagochtend. Er zijn geen kosten
aan verbonden. Aanmelden voor deze groep kan niet meer. Wanneer er veel belangstelling is kan er
misschien in het najaar nog een groep starten.
* Vragenuurtje Diëtiste: woensdag 12 juni 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.
* Buitenspeeldag: woensdag 12 juni van 14.00- 16.30 uur
Het CJG werkt samen met o.a. het kinderwerk SKSG en B slim om een leuke middag te maken van de
Buitenspeeldag. Het CJG organiseert beweegspelletjes voor de peuters. Peuters kunnen ook met één van
hun ouders of verzorgers een ritje met een Jan Plezier maken. Dat ritje is om 15.00 uur. De peuters mogen
om 16.00 uur op het springkussen.
* Hans de Troubadour: maandag 17 juni 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 28 juni 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 tijdens een maandelijks inloopspreekuur. Ria Habraken, diëtiste en lactatiekundige is
deze maand aanwezig.
* Onder het Genot van een Zomerse Maaltijd: donderdag 4 juli vanaf 10.00 uur
De vakantie staat voor de deur, sommige gezinnen gaan weg, anderen blijven thuis. Een mooi moment om
het seizoen af te sluiten met een gezamenlijk etentje. Als iedereen iets meeneemt, liefst een gerecht uit
eigen cultuur, wordt het weer genieten met elkaar!
Informatie of aanmelden:Trudy van der Ley, CJG consulent Vinkhuizen, tel. 06-13198190 of e-mail
t.vanderley@cop-groningen.nl. Bezoekadres 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 06-20611660
Agenda juni 2013
Maandag 3 juni t/m vrijdag 14 juni
Maandag 3 juni t/m donderdag 6 juni
Donderdag 6 juni
Maandag 10 juni
Zondag 16 juni
Maandag 17 juni t/m 21 juni
Vrijdag 21 juni
Dinsdag 25 juni
Dinsdag 2 juli
Woensdag 3 juli
Vrijdag 5 juli
Zaterdag 6 juli t/m zondag 18 augustus
Maandag 19 augustus

LVSE
Avondvierdaagse Reitdiep
Margemiddag. Alle leerlingen zijn ’s middags vrij.
Inloopmiddag van 15.15 – 15.45
Vaderdag
Schoolreisweek
Rapporten mee
Rapportage gesprekken groepen 1 t/m 7
11.00 leerlingen nemen een kijkje in de nieuwe groep
Afscheid groep 8
Laatste schooldag
Zomervakantie
Start nieuwe schooljaar

In de volgende nieuwsbrief leest u de resultaten van het ouder- en leerlingtevredenheids-onderzoek!
(We verklappen nog niets maar zijn erg blij met de uitkomsten.)
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