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Nieuwsbrief
Onze nieuwsbrief 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.
Tevredenheidsonderzoeken
We hebben van het onderwijsonderzoeksbureau DUO de resultaten ontvangen van de tevredenheidsonderzoeken onder ouders en leerlingen. De ouders geven ons als gemiddeld cijfer een 7,7 en de
leerlingen waarderen hun basisschool gemiddeld met een 8,3.
Resultaten leerlingtevredenheidsonderzoek:

Resultaten oudertevredenheidsonderzoek
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Naast de gemeten tevredenheid geeft het onderzoek ook aan waar voor de school nog ontwikkelpunten
liggen. Leerlingen zouden graag een grotere beschikbaarheid van multimedia (computers) zien en dat er nog
beter naar elkaar wordt geluisterd. Ook geeft een toets vooraf vaak meer spanning dan gewenst.
Ouders geven aan dat ze graag meer aandacht besteed willen zien bij kinderen met gedrags- en
motivatieproblemen, dat ze zorgen hebben over de veiligheid van de weg naar school, dat meer aandacht
besteed wordt aan plaag- en/of pestgedrag en dat leerlingen bij voorkeur in kleine groepen zitten. Graag
zouden ouders meer en beter op de hoogte gehouden willen worden van het werk van de ouderraad en
medezeggenschapsraad.
In het algemeen mogen we zeer tevreden zijn met alle uitkomsten. Maar stil zitten is er ook nu niet bij. Alle
ontwikkelpunten willen we waar mogelijk z.s.m. agenderen en van een plan van aanpak voorzien.
Groepsindeling en Personeelsinzet(-zaken)
Inmiddels hebben alle ouders en leerlingen de informatie ontvangen over de groepssamenstelling en
personeelsinzet in het nieuwe schooljaar. Hoewel we er ieder jaar naar streven om dit in een zo vroeg
mogelijk stadium te doen was er meer tijd nodig dan we hadden gehoopt.
We nemen helaas afscheid van meeste Bennie (locatie Reitdiep) en juf Judith (locatie Gravenburg). Bennie
gaat werken op basisschool de Hoeksteen waar hem een fulltime baan is aangeboden. Juf Judith gaat in de
zomervakantie verhuizen naar Dalfsen. We wensen beide collega’s heel veel succes in hun nieuwe (werk-)
omgeving! Door het vertrek van de genoemde collega’s kunnen we gelukkig juf Jacqueline nu als vaste
groepsleerkracht verwelkomen in ons schoolteam. Inmiddels weten we ook hoe de weekroosters er in de
verschillende groepen uit gaan zien. Het weekrooster 2013-1014 ziet er als volgt uit:
LOCATIE GRAVENBURG

mamo

mami

dimo

dimi

1-2A

Henrieke

Henrieke

Henrieke

Henrieke

1-2B

Joanna

Joanna

Joanna

1-2C

Susan

Susan

1-2D

Leonie V

3A

wo

domo

domi

vrmo

Henrieke

Henrieke

Henrieke

Henrieke

Joanna

Joanna

Joanna

Joanna

Joanna

Susan

Susan

Jacqueline

Susan

Susan

Susan

Leonie V

Leonie V

Leonie V

Leonie V

Leonie V

Leonie V

Leonie V

Sanna

Sanna

Sanna

Sanna

Sanna

Sanna

Sanna

Sanna

3B

Inge

Inge

Inge

Inge

Ina

Ina

Ina

Ina

4A

Lisanne

Lisanne

Lisanne

Lisanne

Lisanne

Jacqueline

Jacqueline

Jacqueline

4B

Leonie G

Leonie G

Leonie G

Leonie G

Leonie G

Leonie G

Leonie G

Leonie G

5A

Cijanda

Cijanda

Cijanda

Cijanda

Cijanda

Cijanda

Cijanda

Shona

5B

Anne

Anne

Anne

Anne

Peter

Anne

Anne

Anne

6A

Marjan

Marjan

Marjan

Marjan

Marjan *

Marjan

Marjan

Marjan

6B

Wiekelien

Wiekelien

Wiekelien

Wiekelien

Wiekelien

Wiekelien

Wiekelien

Peter

7A

Peter

Peter

Peter

Peter

Marjolein

Marjolein

Marjolein

Marjolein

7B-8A

Monique

Monique

Monique

Monique

Monique

Monique

Monique

Monique

8B

Irma

Irma

Irma

Irma

Irma

Irma

Irma

Irma

(juf Ella)

* vanaf ongeveer 10e schoolweek Shona op woensdag
LOCATIE REITDIEP

mamo

mami

dimo

dimi

wo

domo

domi

vrmo

1-2A

Geeske

Geeske

Geeske

Geeske

Esther

Esther

Esther

Esther

1-2B

Corina

Corina

Corina

Corina

Corina

Corina

Corina

Corina

2C-3A *

Lineke

Lineke

Lineke

Lineke

Lineke

Lineke

Lineke

Lineke

3B

Jolanda

Jolanda

Jolanda

Jolanda

Jolanda

Jolanda

Jolanda

Jolanda

4

Martine

Martine

Martine

Martine

Martine

Martine

Martine

Martine

5

Marriët

Marriët

Marriët

Marriët

Marriët

Marriët

Marriët

Vacature

6-7

Marieke

Marieke

Marieke

Marieke

Corine

Corine

Corine

Corine

* nog nader uit te werken: extra begeleidingsuren voor groep 2-3
Algemeen: juf Ingeborg gaat de compensatiedagen (roulerend) in de onderbouwgroepen invullen

meneer Frits gaat de compensatiedagen (roulerend) in de bovenbouwgroepen invullen
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Afscheid groep 8
Aan het begin van een schooljaar kunnen ze nog niet geloven dat het echt hun laatste basisschooljaar gaat
worden. En nu? Nu kunnen ze niet wachten om afscheid te nemen. En dat hebben ze op een spetterende
manier gedaan door een prachtige eindmusical op te voeren. Overdag voor alle leerlingen en ’s avonds voor
alle ouders en genodigden. Altijd weer een prachtig afscheidskado voor de school. Voor de leerkrachten is
het ieder jaar opnieuw een beetje onwerkelijk. Als kleuters zagen zij ze komen en langzaamaan werden ze
groter en groter. Elk kind met zijn of haar specifieke kenmerken en talenten. In groep 3 het puntje van de
tong uit de mond bij het schrijven van de eerste letters en in groep 8 luid en jolig zingend tijdens het laatste
schoolkamp. We zwaaien een stel prachtige en kansrijke leerlingen uit. “Groep 8: We wensen jullie heel veel
succes bij al het moois dat jullie nog te wachten staat! Niet vergeten om hier op school nog eens binnen te
lopen met een paar heerlijke brugklasverhalen!” (en natuurlijk bedankt voor de prachtige Japanse Esdoorn)
Presentje als bedankje
Schooljaar 2012-2013 zit er op. Een jaar waarin veel geleerd is maar ook veel georganiseerd en gevierd.
Iets wat alleen mogelijk was door de inzet van heel veel ouders/verzorgers en het grote vertrouwen dat u in
de school heeft gesteld. Daarvoor willen we iedereen heel hartelijk bedanken. U ontvangt daarom van ons
op de allerlaatste dag van dit schooljaar een klein presentje. Dat heeft u dik verdiend!!
Absentie op de website PLUS overzicht van afwezigheid en vervanging
Via de website is het mogelijk uw kind ziek te melden. We gebruiken daarvoor een absentieformulier. Het
voordeel voor u is de snelle bereikbaarheid en voor de school is het eenvoudiger te verwerken in onze
leerlingenadministratie. Ook vermelden we op de website de afwezigheid van een leerkracht. Wanneer tijdig
een invalkracht kan worden gevonden vermelden we ook zijn of haar naam.
Engels
U heeft vast en zeker al wel gelezen dat we het vak Engels ook in de groepen 5 en 6 willen gaan aanbieden.
Een plan daarvoor hebben we ingediend bij het Europees Platform en twee weken geleden hebben we een
akkoord op het plan ontvangen met daarbij ook de financiële middelen om de benodigde lesmaterialen te
kunnen aanschaffen. Na de zomervakantie gaan we dus Het Kanaal over.Yes!
In het komende schooljaar willen we ook de mogelijkheden onderzoeken om vanaf de onderbouw,
schoolbreed, het vakgebied Engels aan te bieden. Hier en daar zullen we na de zomervakantie alvast
mogelijke aanpakken en werkwijzen als een soort pilot gaan inzetten.
Meer-hoogbegaafdheid (excellent leren)
Dit schooljaar hebben we de eerste stappen gezet om te komen tot een veel beter leerstofaanbod voor
meer- en/of hoogbegaafde leerlingen. We hebben als schoolteam nascholing gevolgd, we hebben andere
basisscholen bezocht, de inzet van materialen op de werkvloer onder de loep genomen, congressen
bijgewoond, bijeenkomsten van Jan Kuiper (Cedin) bijgewoond etc. etc. We kwamen er langzamerhand
achter dat een leerstofaanbod excellent leren niet een eenvoudig één-tweetje is en dat ook op de bezochte
scholen nog de nodige vraagtekens bestaan. Het vergt een andere manier van ‘kijken naar leerlingen’ en
binnen de schoolorganisatie moeten differentiatiemogelijkheden (zeker ook m.b.t. de instructie) hoog in het
vaandel staan. Om de vervolgstappen goed, adequaat en doelgericht te zetten en om zeker te weten dat we
de goede dingen doen, hebben we contact gezocht met de RUG. Samen met hen trekken we het komende
schooljaar in om de al beschikbare materialen door te ontwikkelen en om veel meer en beter tegemoet te
komen aan een belangrijk te ontwikkelen aandachtsgebied bij deze leerlingen: metacognitie (“het leren om te
leren”). Een student van de RUG zal tijdens haar masterstudie bij ons op school worden ingezet en ook gaat
een student van de Academische Pabo hier aan de slag. Belangrijk is ook dat de ontwikkelaar van het reeds
bestaande leerstofaanbod (Jan Kuiper) gaat participeren in ons traject. We hebben er hoge verwachtingen
van en we zien nu al heel erg uit naar deze bijzondere samenwerking.
Wat er in het afgelopen schooljaar al gedaan is:
- scholing leerkrachten
- schoolbezoeken
- onderzoek en presentatie Pabo-studenten
- eerste stap t.a.v. de inzet van het SIDI3-protocol (signaleren/herkennen van belangrijke leerlingkenmerken)
- aanstelling leerkracht om het proces en alle ontwikkelingen rondom excellent leren op cbs AquaMarijn te
coördineren, te plannen en verder uit te werken in een plan van aanpak
Na de zomervakantie gaat het proces gewoon door:
- we zetten in op compacten en verrijken via routeboekjes (minder standaard lesstof en meer verrijkende
lesstof)
- we zullen z.s.m. de materialen en middelen bestellen waar excellent lerende leerlingen mee aan de slag
kunnen
- we gaan werken met individuele opdrachtkaarten en ook gaan leerlingen week-(dag-)taken gebruiken.
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Foto’s groepspagina’s website
Binnenkort zullen de nieuwe groepspagina’s 2013-2014 voor onze website worden aangemaakt. Wanneer u
nog foto’s van de huidige groepspagina’s wilt downloaden willen we u vragen dit z.s.m. nog even te doen.
Sportveld waar we staan
Regelmatig krijgen we de vraag wanneer het nieuwe sportveld wordt aangelegd. We hebben natuurlijk niet
voor niets aan de sponsorloop meegedaan. Het antwoord is helaas dat we het niet precies weten. Het
initiatief ligt nu bij de gemeente Groningen en het is dus wachten op hun aftrap. Aan het beschikbare geld
zal het niet liggen omdat de sponsorloop een groot succes is geweest! We nemen noodgedwongen nog
maar even plaats op de reservebank. Voor alle duidelijkheid: we dringen voortdurend aan op actie!
Nieuws vanuit de Ouderraad: “De Ouderraad zorgt dat het leuker gaat!”
Het is al weer juni en het schooljaar zit er bijna op! Een mooie gelegenheid om vanuit de OR het schooljaar
af te sluiten met een laatste stukje proza.
Dit jaar zijn weer vele activiteiten georganiseerd waar de kinderen mooie herinneringen aan hebben
overgehouden. Denk aan het kerstfeest voor het eerst in De Stadskerk aan de Friesestraatweg, de
Koningspelen ter ere van onze koning Willem-Alexander en niet te vergeten de Avondvierdaagse in Reitdiep
(hierover later meer).
De OR wil hierbij even de gelegenheid nemen om iedereen te bedanken die hieraan heeft bijgedragen. Wij
hebben het als zeer plezierig ervaren en gaan volgend jaar weer met veel energie verder met het
organiseren, regelen en vernieuwen...ofwel “De Ouderraad blijft zorgen dat het leuker gaat”. Dit alles was
natuurlijk niet mogelijk geweest zonder de financiële steun van jullie als ouders/verzorgers. Namens de OR,
het Aquamarijn Team en alle kinderen: BEDANKT!
Als OR willen we wel kritisch op onszelf blijven. Ondanks dat dit vrijwilligers werk is, gaan we ook volgend
jaar verder met professionaliseren en activeren. Zo is in het afgelopen jaar de samenwerking met o.a. de MR
opgezet, wordt binnenkort duidelijker op de website van de Aquamarijn (onder het kopje Ouders)
aangegeven wie de OR is en wat we doen, en proberen we een duidelijke communicatie te stimuleren
binnen de Aquamarijn. We zijn er zeker nog niet en hebben jullie hulp hard nodig. Ideeën, opmerkingen en
feedback zijn zeker welkom via ons emailadres (ouderraad@cbsaquamarijn.nl). Ons op het schoolplein even
aan te schieten, geen probleem! Post en andere berichten kunnen in ons OR-postvakje worden achter
gelaten (in de personeelsruimtes op Gravenburg en Reitdiep).
Ouderraad: Avondvierdaagse – “Eerste keer Reitdiep”
Wat een geweldige entourage! Meer dan 350 kinderen en een paar verdwaalde ouders (natuurlijk fijn dat
jullie mee waren) liepen door Reitdiep en omgeving. Zelfs de krant is gehaald (volg link:
http://www.gezinsbode.nl/eerste-avond4daagse-reitdiep-is-een-feit/) De 5 en 10 km werden met ijver
gelopen en de organisatie was puik geregeld. De routes varieerden van de natuur achter Reitdiep tot de
weilanden bij De Held. Door zowel de Reitdiep als Gravenburg (en de Held) wijken aan te doen kregen
ouders, buren en Opa’s & Oma’s alle kans om de zingende, rennende en snoepverslindende kinderen aan
te moedigen (misschien goed om die snoepjes er weer af te rennen en aan de Reitdieprun mee te doen 30
juni – linkje: Cultuur & Sport Reitdiep).
Het mooie weer maakte natuurlijk dat de stemming fantastisch was. Een goede organisatie helpt hier
natuurlijk ook bij en de samenwerking tussen de Wijkvereniging, Aquamarijn en Meander liep geweldig. Mooi
om te zien hoe iedereen zo met elkaar actief is om kinderen weer een onvergetelijke herinnering te geven.
Iedereen (ook sponsoren Jumbo, Harbour Kidz kinderkleding, Slijterij Santé, Mash bloemen en
groentehandel Bloemsma) heel hartelijk dank voor zijn of haar bijdrage.
Heb je nog verbeterpunten voor volgend jaar, laat het ons weten via het welbekende emailadres
ouderraad@cbsaquamarijn.nl. De medaille-uitreiking van volgend jaar gaat trouwens op een iets andere
manier (met dank aan het voorbeeld van de Meander)!
Met vriendelijke groeten, Het Ouderraad team – ouderraad@cbsaquamarijn.nl
MR Nieuws: Afscheid leden en verkiezingsnieuws
Aan het einde van dit schooljaar heeft een aantal leden de MR verlaten. Vanuit de personeelsgeleding
hebben Judith en Marjan op 18 juni afscheid genomen. Judith omdat zij gaat verhuizen en we haar in het
nieuwe schooljaar helaas niet meer terug gaan zien als juf op deze school, Marjan omdat haar zittingstermijn
was afgelopen. We willen Judith en Marjan hartelijk bedanken voor hun inzet. Voor de personeelsgeleding
hebben zich precies twee nieuwe kandidaten aangemeld: Corina van der Til (locatie Reitdiep) en Sanna
Grijpma (locatie Gravenburg). Hierdoor zijn dus geen verkiezingen nodig en heten we Corina en Sanna
welkom in de MR!
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Tenslotte heeft José van der Veen afscheid genomen als lid van de oudergeleding vanwege het verstrijken
van haar zittingstermijn. Ook José willen we hartelijk danken voor haar inzet. Voor de vrijgekomen plek in de
MR hebben zich drie kandidaten vanuit locatie Reitdiep gemeld. De aanmeldingsperiode is nu gesloten.
Aangezien het voor de zomervakantie niet meer zal lukken verkiezingen te organiseren, doen we dat direct
na de zomervakantie. Voor meer informatie over de MR: zie onze pagina op de website van de school

De MR wenst iedereen een hele goede vakantie en alvast een fijn nieuw schooljaar!
Met vriendelijke groet, Gerolf de Boer (voorzitter MR)

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
Zaterdag 6 juli t/m zondag 18 augustus
Maandag 19 augustus

Zomervakantie
Start nieuwe schooljaar
Inloop en kennismaking om 8.30 uur!

Fijne zomervakantie
We wensen iedereen een superheerlijke en superontspannen zomervakantie!
We zien elkaar weer terug op maandag 19 augustus 2013 om 8.30 uur! U kunt
e
deze 1 maandag om 8.30 uur gewoon met uw kind even mee naar binnen
lopen om ook even kennis te kunnen maken de nieuwe groepsleerkracht. Maar
eerst gaan we er even lekker van tussen!

Informatie van buiten (zie volgende pagina’s)
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Nieuws van de bibliotheek
* Zomeropeningstijden: De openingstijden in de periode van maandag 8 juli t/m
zaterdag 17 augustus zijn als volgt:
• Centrale Bibliotheek: maandag t/m vrijdag
13.00-18.00 uur
zaterdag
11.00-16.00 uur
• Bibliotheek Vinkhuizen, Selwerd en Hoogkerk:
maandag, woensdag en vrijdag 14.00-17.00 uur
* Zomeractie voor leners: Neem gratis langer boeken mee! Van maandag 1 t/m zondag 28 juli het niet nodig
extra leentijd te kopen want de uitleentermijn van (luister)boeken is dan maar liefst zes weken!
Kijk voor de uitgebreide spelregels op onze website! www.mijneigenbibliotheek.nl.
* Boekenverkoop: In de maand juli is er weer een grote boekverkoop in bibliotheek Vinkhuizen
tijdens openingstijden.
* Stadjerspas: Ook als je niet weg gaat zijn er in de vakantie tal van leuke activiteiten in en rond de stad.
En met een Stadjerspas krijg je vaak korting op allerlei activiteiten.
En er zijn een heleboel nieuwe aanbiedingen. Kijk op www.stadjerspas.groningen.nl
* Vakantielezen: Hoera ….. bijna vakantie! Tijd om lekker uit te slapen, te spelen en natuurlijk te lezen.
Dus zorg dat je voldoende leuke boeken in huis haalt!
Ga je ver weg op vakantie en moet je lang in de auto zitten …..neem dan een paar luisterboeken mee
bv. “Pluk redt de dieren” voorgelezen door Flip van Duijn
of “De kleine kapitein” voorgelezen door Jan Meng

Rots & Water training
Rots en Water is een weerbaarheidsprogramma voor jongens en meisjes van 4 tot 14 jaar. Het is een
methode om de eigen weerbaarheid te vergroten (geloven in de eigen kracht) en tegelijkertijd anderen
respectvol tegemoet te treden. Het wordt onder andere gebruikt om pestgedrag in groepen om te buigen en
de sociale omgang naar elkaar te verbeteren. De elementen Rots & Water staan voor het zoeken naar
balans tussen de harde, onwrikbare rotshouding en de beweeglijke, verbindende waterhouding.
* Voor wie: bij Rots en Water kunnen alle verschillende kinderen wat leren. Het verlegen onzekere kind leert
in zichzelf te geloven en zijn of haar stem te laten horen. Het drukke/ontremde kind leert rekening te houden
met anderen en respectvol met andere kinderen om te gaan en zich beter te concentreren. Het kind wat
gepest wordt leert met houding, stemgebruik en uitstraling zekerder over te komen en grenzen op een
effectieve manier aan te geven. De pester leert naar zijn eigen gedrag te kijken en leert wat dit gedrag met
anderen doet.
* Inhoud: In de lessen wordt door middel van fysieke (spel) oefeningen en aansluitend reflecterende vragen
aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:
1. Houding, stevig staan en ademhaling
2. Ogen, zien en gezien worden
3. Stem, stemgebruik en ademhaling
4. Trots & Eigenwaarde, bewustwording en concentratie
5. Grenzen, grenzen leren voelen, aangeven en benoemen
6. Kracht, schoppen tegen kussen en bewust worden van eigen
kracht
7. Samenwerken en vriendschap, hulp bieden en hulp vragen
8. De uitdaging, kracht leren gebruiken
* Locatie: Speellokaal locatie Reitdiep
* Tijden: Op donderdag van 16.00-17.00 of 17.00 -18.00
* Data: 26 september, 3 oktober, 10 oktober, 17 oktober, 31 oktober, 7 november, 14 november en 21
november 2013, 30 januari, 6 februari,13 februari, 20 februari, 6 maart, 13 maart, 20 maart, 27 maart 2014
De groepen worden op leeftijd ingedeeld en starten bij voldoende deelname.
* Kosten: De kosten bedragen 100 euro per kind.
* Meer informatie en aanmelden: Meer informatie kunt u vinden op www.weljatraining.nl.Mail:
info@weljatraining.nl of 050-30812538/ 06-20490493.
Zomervakantieactiviteiten Hoogkerk
Bijna vakantie! Voor de thuisblijvers dit jaar extra leuk! Naast het programma van het Kinderwerk en
Jongerenwerk organiseren Buurtwelzijn, SKSG Kinderwerk, Buurtrestaurant Gabriël en de Theresiakapel
samen elke dinsdagmiddag een leuke activiteit voor kinderen van 4 t/m 14 jaar in Hoogkerk.
* Vakantie-doe-boek maken: dinsdag 9 juli 14:00 – 17:00 uur, Theresiakapel (ouders welkom vanaf 16:00
uur) Knippen en plakken, verhalen schrijven, tips tegen verveling uitwisselen en daarmee je eigen
vakantieboek samenstellen. Met ruimte om in de rest van de vakantie in te vullen. Bijvoorbeeld met dat
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lekkere recept van kok Pieter, met een tekening van het gekste dier dat je zag bij de watersafari, of de
leukste scène die je speelde met Frank. Vanaf 16:00 uur vragen we de ouders te komen kijken en luisteren
naar wat we gemaakt en geschreven hebben. En misschien mogen zij ook iets in je boek schrijven of
tekenen?
* Watersafari: dinsdag 16 juli,14:00-16:00 uur bij de Ruskenveense plas - voor kinderen en volwassenen.
Samen ontdekken wat voor leven je allemaal in de sloot tegenkomt. Met een schepnet en een speciale
zoekkaart op onderzoek uit en je laten verrassen. Met een loep-potje kun je alle diertjes eens goed bekijken.
(Zwemdiploma verlicht als je zonder volwassene komt)
* Muziekfeest: : dinsdag 23 juli, 14:00-17:00 uur - Theresiakapel. ’s middags verschillende liedjes instuderen
en muziek maken. Waarna je er ’s avonds een optreden mee gaat geven voor ouders, grootouders en
andere belangstellenden.
* Zomerse BBQ: dinsdag 30 juli- Buurtrestaurant Gabriel – als je tussen de 4 en 14 jaar bent begin je met de
voorbereidingen, onder begeleiding van kok Pieter verzorg je het eten voor je familie; vlees voorbereiden,
gezonde ( fruit) salades, kruidenboter en andere lekkere dingen maken. Vanaf 17:00 uur kan je familie
gezellig aanschuiven voor het eten. Kinderen eten gratis, voor de andere familieleden kost het € 2,50. Wel
even van tevoren aangeven op hoeveel personen we kunnen rekenen
* Theatersport: dinsdag 6 augustus – Theresiakapel.Blij, verdrietig, verliefd of boos. Een reus, een dwerg of
een oud dametje met een houten been. Van alles komen we tegen tijdens deze theatermiddag. En nog
mooier: we verzinnen het allemaal zelf! Net als bij het programma de Lama’s, ter plekke, zonder dat je
afgesproken hebt wat je gaat doen een rol spelen. Lijkt je dat wat? Kom dan naar de theatersportmiddag, en
je familie kan daarna naar je optreden komen kijken. Spannend, en vooral leuk! 14:00-15:00 uur voor
kinderen van 4 t/m 8 jaar. Aansluitend geven we een voorstelling voor je ouders en andere
geïnteresseerden. 15:30-17:00 uur voor kinderen van 9
t/m 14 jaar. En wederom is er aansluitend een
voorstelling!
* Kunstwerken maken van papier-maché - dinsdag 13
augustus, 14:00-17:00 uur - Theresiakapel – voor
kinderen en hun ouders (opa’s en oma’s mogen ook
gezellig meedoen ). Aan de slag met meel, water en oude
kranten. Met karton van bijvoorbeeld (eier)dozen) en
closetrollen, gekleurd papier en een lik verf een
fantastisch kunstwerk maken! Van spaarpot tot (fruit)
schaal er is van alles mogelijk. Als afsluiting van een
leuke middag organiseren we ‘s avonds een heuse
expositie en waar iedereen kan komen om de creaties te
bewonderen
* Voor meer informatie en opgave kun je mailen naar feikjekentercreactief@gmail.com of bellen naar
nummer 06-42111670. Voor een aantal activiteiten is maar beperkt plaats. Kinderen die zich aanmelden
voor alle activiteiten hebben voorrang. Je krijgt bericht als je kunt mee doen.
Er kunnen nog eventuele wijzigingen in het programma gemaakt worden. Houd hiervoor de websites
www.westerkrant.net en www.hoogkerkgroningen.nl in de gaten!
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