Nieuwsbrief
september 2012
www.cbsaquamarijn.nl
info@cbsaquamarijn.nl
Locatie Gravenburg
Maresiusstraat 24
9746 BJ Groningen
050-2103434

Locatie Reitdiep
Slenk 2
9746 RS Groningen
050-2103435

Trefwoord
Iemand moet het doen.: Over uitdaging en opdrachten die niemand wil doen omdat ze bijvoorbeeld
gevaarlijk zijn. En over helden die zeggen "Iemand moet het doen".
Nieuwsbrief
De nieuwsbrief wordt voortaan 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.
Ook de overige informatiebladen etc. zullen (net als bijvoorbeeld het rooster Bewegingsonderwijs) waar
mogelijk digitaal worden toegezonden.
Rectificaties
In de vorige nieuwsbrief stond het verkeerde telefoonnummer van de locatie Reitdiep. Het telefoonnummer
is 050- 2103435.
We zijn nog vergeten om de margedag van woensdag 17 oktober 2012 te vermelden. De leerlingen zijn
deze dag dus vrij en de leerkrachten ... 'gaan dan zelf weer plaatsnemen in de schoolbanken'.
Personeel
- Juf Ingeborg Smits compenseert de leerkrachten die m.b.t. hun betrekkingsomvang wekelijks teveel uren
werken. Dit gaat volgens een (11-wekelijks)wisselrooster. We vermelden dit even omdat er vragen kwamen
waarom Juf Ingeborg niet meer op het groepsoverzicht van cbs AquaMarijn stond.
- Anja Diever, onze administratief medewerkster, werkt op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.
- Belinda Sikkema, onze Interne Begeleider, werkt op maandag, woensdag en donderdag. Op
dondermiddag is zij werkzaam op de locatie Reitdiep.
- Juf Tia stopt m.i.v. 1 november a.s. met haar werk als leerkracht. Dat zal voor cbs AquaMarijn even
wennen worden. Inmiddels is een werkgroep al bezig om van haar afscheid een onvergetelijke dag te
maken. U ontvangt z.s.m. meer informatie!
De schooltijden 2012-2013
Na de zomervakantie zijn we gestart met andere schooltijden. Voor alle groepen hieronder de schooltijden
nog even op een rij:
op maandag, dinsdag en donderdag : 's morgens 8.30 - 12.15 uur
's middags 13.15 - 15.15 uur
op woensdag en vrijdag
:
's morgens 8.30 - 12.30 uur
's middags leerlingen vrij
Gouden Weken en ondertekening
De eerste twee schoolweken besteden we extra veel aandacht aan de sfeer en omgangsafspraken in alle
groepen. We sluiten deze Gouden Weken met een belangrijk moment waarbij we ons samen willen
verbinden aan alle Kanjerafspraken en deze ook van onze handtekening (vingerafdruk) willen voorzien.
Informatiegids
Vrijdag 14 september publiceren we de nieuwe informatiegids op onze website. Met deze gids willen we u op
de hoogte brengen van de gang van zaken op school. We vragen u alles even goed door te lezen.
Informatieavonden
Donderdag 20 september is de informatieavond voor de groepen 1 en 2.
Dinsdag 25 september is de informatieavond voor de groepen 3 t/m 8.
U ontvangt de uitnodiging hiervoor digitaal als u zich heeft aangemeld voor
de nieuwsbrief. Ook op de website is de informatie t.z.t. te vinden.
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Bewegingsonderwijs
Afgelopen woensdag zijn we gestart met de gymnastieklessen. Het rooster kunt u vinden op de site. Zou u
hiervoor gymkleren, gymschoenen en een handdoek willen mee geven. Na de gymles is er gelegenheid om
te douchen. De gymtas blijft niet op school maar wordt mee naar huis genomen.
De leerlingen uit de groepen 1 en 2 gymmen in het speellokaal. De kleuters hoeven alleen gymschoenen
mee te nemen, deze blijven op school. De leerlingen van de groepen 5 in Gravenburg hebben op dinsdag
middag van 13.30-14.00 zwemonderwijs in de Parrel.
Brengen en halen
De kinderen mogen tien minuten voor aanvang van de les naar binnen (dan gaat de eerste bel). Vanaf groep
4 gaan de leerlingen na de eerste week zelfstandig naar binnen. De ingang van de locatie in Gravenburg is
op het bovenplein via de (linker) loopbrug. De ingang van de locatie Reitdiep is via het binnenplein onder het
logo.
Na schooltijd kunt u de kinderen opwachten op het bovenplein..
Als u een leerkracht wilt spreken, kunt u het beste na schooltijd binnen lopen om een afspraak te maken.
Na de herfstvakantie gaan ook de leerlingen van groep 3 zelfstandig naar binnen.
Kinderpostzegels en kaarten
Vanaf woensdag 26 september t/m vrijdag 5 oktober 2012 gaan meer dan 200.000 kinderen op pad om
kinderpostzegels te verkopen. De leerlingen van onze groep 8 doen hier ook aan mee.
Vooraankondiging schoolfeest: Amerika, Amerika!
Op 4 en 11 oktober vindt op onze beide locaties het tweejaarlijkse schoolfeest plaats.
Het feest heeft deze keer een Amerikaans tintje en sluit aan bij het thema van de
Kinderboekenweek: "Hallo Wereld". De kinderen mogen verkleed komen en er zijn
Amerikaanse spelletjes, dansen en Amerikaanse hapjes. Kortom: het wordt een
spetterende U.S.A. Party! De onderbouw begint rond 17.30 uur. De bovenbouw om
ongeveer 19.45 uur. Nadere informatie met het programma en de exacte tijd volgt.
Wijzigingen schooladministratie via contactformulier door te geven
Wanneer er wijzigingen plaatsvinden in de persoonlijke gegevens willen we u vragen om dit door te geven
via het contactformulier op onze website. Dit voorkomt dat er een los papiertje ergens verdwijnt of 'op de
grote stapel komt'. (Denk aan adressen, telefoonnummers, noodnummers etc.)
GEZOCHT: Versterking Luizenopsporingsteam (LOT)
Wie wil een handje helpen? Voor de locatie Gravenburg is het LOT op zoek naar nieuwe teamleden. Mocht
u zijn geïnteresseerd, dan kun u zich opgeven bij Alide Rensen (locatieleider Gravenburg), email- adres
a.rensen@cbsaquamarijn.nl.
De sociaal verpleegkundige op school
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: Wilco van der Meer, Sociaal
Verpleegkundige GGD Groningen,e-mail: w.vandermeer@hvd.groningen.nl, tel:050-3674194
Groepstraining Positief opvoeden van start in CJG Vinkhuizen
Elker,jeugd- en opvoedhulp in de provincie Groningen, start in samenwerking met het Centrum voor Jeugd
en Gezin Vinkhuizen in oktober een groepstraining positief opvoeden in het CJG Vinkhuizen. Deze training is
bedoeld voor ouders van kinderen in de leeftijd 2-12 jaar. De training is gericht op het versterken van de
opvoedvaardigheden en het zelfvertrouwen van ouders. Het is voor ouders die het opvoeden lastig vinden
en op zoek zijn naar handreikingen om het opvoeden weer leuk te maken. De training bestaat uit 5
dinsdagavonden en start 9 oktober. De data zijn: 9 okt, 16 okt, 30 okt, 6 nov en 27 nov. Lokatie: CJG
Vinkhuizen, adres Siersteenlaan 484-3.Tijd: 19.30-22.00 uur. Aanmelding en informatie:Bij Elker: 0800355374857 (gratis) of via www.elker.nl. Er zijn geen kosten verbonden aan deze training.
Agenda september
Maandag 3 september t/m vrijdag 14 september
Vrijdag 14 september
Vrijdag 14 september
Dinsdag 18 september
Donderdag 20 september
Dinsdag 25 september
Woensdag 26 september

Gouden weken vlg Kanjermethode
Ondertekening omgangsafspraken
Informatiegids op de website
Prinsjesdag
Informatieavond groepen 1 en 2
Informatieavond groepen 3 t/m 8
Start kinderpostzegelactie
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