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Afscheid van Kirsten van Goor-Venema, lieve moeder van Niels
Vandaag is de begrafenis van Kirsten van Goor-Venema. Een trieste dag vol verdriet en heel veel
vraagtekens. Wat hadden we haar graag bij ons willen houden. Voor haar lieve zoon Niels en haar man
Hans zal het zwaar worden dit grote gemis een goede plek te geven. We hopen dat we in de komende
periode ook als basisschool hierin een rol kunnen spelen. Het was indrukwekkend te ervaren hoeveel
ouders en kinderen de afgelopen week op de een of andere manier hebben stilgestaan bij het overlijden
van Kirsten. Het geeft dat hartverwarmende gevoel er ook in verdrietige momenten voor elkaar te willen zijn.
We hopen Niels en Hans weer snel op school te mogen begroeten. De klasgenootjes in G1E geven al aan
Niels graag weer te willen ontmoeten.
Trefwoord
Opsporing verzocht: Over wat verloren is geraakt en gezocht moet worden. Over de zorg voor dingen en
mensen die ons dierbaar zijn.
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.
Nieuwsbrief
De nieuwsbrief wordt digitaal verzonden. 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 februari a.s. ontvangt u de vierde uitgave van Klasse!Nieuws! Hierin leest u welke lesstof we in
februari 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 groep 8
Dinsdag 5 februari begint voor de leerlingen van groep 8 de CITO eindtoets. Woensdag volgt de tweede en
donderdag de derde toetsdag. Het zal volgende week in ieder geval muisstil zijn in de gangen op de tweede
verdieping We wensen de leerlingen van groep 8 heel veel wijsheid en succes!
Klachtenregeling en contactpersoon
De klachtenregeling van onze schoolvereniging is vastgesteld en inmiddels ook op onze website geplaatst
(doorklikken naar [informatie] en dan naar [documenten]). Voor cbs AquaMarijn hebben we via de MRoudergeleding een contactpersoon aangesteld: Yoke Doornbosch. Voor onze contactpersoon is een nieuw
e-mailadres aangemaakt: contactpersoon@cbsaquamarijn.nl.
Nieuwe rapporten
Vorig schooljaar gebruikten we tijdens de overstap naar een nieuwe schoolnaam nog de oude Hoeksteenrapporten. Maar we wilden natuurlijk gewoon een eigen AquaMarijn-rapport. Afgelopen week heeft u de
nieuwe rapporten mogen ontvangen. We hebben gekozen voor een waterafstotende omslag om alles een
schoolperiode lang netjes te kunnen houden. De inhoud wordt digitaal ingevuld zodat we ook direct alle
rapporten in ons digitale leerlingendossier kunnen bewaren. Een bijkomend voordeel van dit nieuwe rapport
is dat er aanpassingen en wijzigingen mogelijk zijn wanneer daar een aanleiding toe is. U heeft al kunnen
zien dat nu ook de resultaten van het Cito-leerlingvolgsysteem in het rapport staan vermeld. We hopen
hiermee nog meer transparant te kunnen zijn t.a.v. de ontwikkeling van uw kind(eren).
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Oude rapporten
In verband met dossiervorming moeten we "het oude rapport" van uw kind (wanneer u deze nog niet heeft
ingeleverd bij de leerkracht) terug. Deze oude rapporten worden door ons ingescand, digitaal in het dossier
opgeslagen en daarna ontvangt u het rapport retour. Belangrijk om even op uw 'to-do-lijstje'te zetten!
Tevredenheidsonderzoek ouders en leerlingen
We vinden het erg belangrijk om te weten hoe ouders en leerlingen het onderwijs(aanbod) op onze
basisschool waarderen. We hebben daarom in het schoolbeleid opgenomen om tweejaarlijks een ouder- en
leerlingtevredenheidsonderzoek te laten uitvoeren. We benaderen daarvoor een extern bureau. Zoals het
nu lijkt zullen ouders/verzorgers over ruim een maand hierover via de mail worden benaderd. Middels een
inlogcode is het dan mogelijk de vragenlijst in te vullen. We hopen natuurlijk dat zoveel mogelijk
vragenlijsten worden ingevuld. We weten nog niet of de leerlingen (van groep 5 t/m 8) de vragenlijsten thuis
of op school kunnen invullen. Dit hopen we zo snel mogelijk te kunnen melden. Wanneer de eindrapportage
ons is toegezonden stellen we u daarvan natuurlijk op de hoogte.
Schoolfotograaf
In februari komt de schoolfotograaf.
Op Locatie Gravenburg: op maandag 11 en dinsdag 12 februari.
Op Locatie Reitdiep op donderdag 14 februari.
Dit jaar verloopt de ontvangst van de schoolfoto’s anders dan eerdere jaren! De schoolfoto’s worden dit jaar
niet op school afgeleverd, maar u krijgt een persoonlijk wachtwoord met code waarmee u via internet de
schoolfoto's van uw kind kunt bestellen. Wanneer u de schoolfoto’s bestelt, krijgt u dit jaar bij afname van
een voordeelset met 2 portretfoto’s de klassenfoto gratis! Ook kunt u via internet andere formaten foto’s,
een canvas, muismat, T-shirt, mok met foto en dergelijke bestellen. De bestellingen worden binnen 2-5
werkdagen bij u thuis afgeleverd. Wij zijn ervan overtuigd dat deze nieuwe werkwijze veel voordelen
heeft:gemakkelijk, persoonlijk beveiligde webpagina voor uw kind, zelf beslissen welk formaat , kleur of
setje u wilt ontvangen, geen geld of machtiging meer inleveren op school en de foto’s binnen enkele dagen
thuis afgeleverd.
Sponsorloop voor het sportveld (locatie Gravenburg)
Wat is er veel en hard gelopen om het nieuwe sportveld naast de school flink op te knappen en te voorzien
van een 'niet-modderige ondergrond'. Inmiddels zijn de gelden binnengestroomd en kunnen we melden dat
we samen met de leerlingen van de Feniks een opbrengst hebben van maar liefst € 11.708,17 !!!!!!! De
gemeente Groningen gaat nu verder aan de slag (inclusief een fikse investering) en we hopen dat we snel
(en trots) het nieuwe kunstgras van ons nieuwe speelveldje kunnen inwijden. En natuurlijk willen we niet
vergeten om al onze leerlingen meer dan hartelijk te bedanken voor hun grote inzet. "Jullie hebben het
fantastisch gedaan!" Ook de sponsoren willen we natuurlijk zeer hartelijk bedanken!!

Nieuwe speeltoestellen (locatie Reitdiep)
We hebben er even op moeten wachten, maar afgelopen donderdag 31 januari zijn de nieuwe
speeltoestellen op het plein geplaatst. Van het door de kinderen opgehaalde sponsorgeld, konden wij een
apenrotsformatie van boomstammen, een duikelrek en een huppelpallisade van kleine boomstammetjes
aanschaffen. U heeft ze vast al zien staan op het plein van de midden- en bovenbouw.
In het voorjaar zullen er op het kleuterplein nog pleinstickers worden aangebracht en zal er nog
buitenspeelgoed worden aangeschaft voor de hogere groepen. Daar kunnen we voorlopig wel mee vooruit!
Activiteiten in het Centrum voor Jeugd en Gezin Vinkhuizen februari 2013
e
Tijd voor Toekomst! Workshops voor Vrouwen (4 en 5e bijeenkomst): Vrijdag 1en 8 februari,van 9.00 tot
11.30 uur bij de MJD in de Vensterschool: 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?In de 5 workshops van Zohrer Salim kun je uitzoeken hoe jij
straks verder wilt. Deze workshops vallen onder het nieuwe wijkthema “Vinkhuizen Werkt!”. De komende
maanden vinden er meer activiteiten plaats in het kader van dit thema. Aanmelden voor de workshops is
niet meer mogelijk.
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Vragenuurtje Diëtiste: maandag 4 februari van 10.00 tot 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.
Zwangergroep ( 9 bijeenkomsten): maandag 4, 11 en 25 februari van 19.30 tot 21.30 uur. 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, je kunt daardoor nog op een later moment instappen. Er worden
verschillende gastdocenten uitgenodigd. Er zijn geen kosten aan verbonden, aanmelden is nodig.
Cursus Positief Opvoeden: dinsdag 5 en 12 februari van 19.30 tot 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
is voor ouders met kinderen van 2 tot 12 jaar. Deze cursus is al vol.
Peutergym: woensdag 6, 13 en 27 februari van 15.00 tot 15.30 en 15.45 tot 16.15 uur. De meeste kinderen
bewegen graag, gelukkig maar want bewegen is goed. Peutergym is voor kinderen van 2 tot 4 jaar een
leuke manier om in beweging te zijn, met spelletjes en materialen. B-slim en CJG Vinkhuizen organiseren
samen peutergym. Er zijn nu 2 groepen die beide vol zijn.
Hans de Troubadour: maandag 11 februari van 11.30 tot 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 is niet
nodig.
Speel Mee! dinsdag 12 en 26 februari van 13.00 tot 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. 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.
Inloopspreekuur Gezond Opgroeien: vrijdag 15 februari van 10.00 tot 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. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Deze
maand komt Ria Habraken, zij is diëtiste en lactatiekundige.
Informatie en aanmelding: Trudy van der Ley, CJG consulent,Tel. 06-13198190, e-mail t.vanderley@copgroningen.nl. Facebook: centrum voor jeugd en gezin vinkhuizen. Bezoekadres: 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 februari 2013
Dinsdag 5 t/m 7 februari
Maandag 11 februari
Dinsdag 12 februari
Donderdag 14 februari
Zaterdag 16 februari t/m 24 februari
Maandag 25 februari
Woensdag 27 februari

Cito eindtoets groep 8
Schoolfotograaf locatie Gravenburg
Schoolfotograaf locatie Gravenburg
Schoolfotograaf locatie Reitdiep
Voorjaarsvakantie
Weer naar school
Start project: 'Ik hou van Nederland'

"Groep 8,
doe je best!"
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