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Trefwoord
Hebbes! Over hoe wij omgaan met bezit. Over bewaren, weggooien, delen en begeren. Over wat 'hebben'
uiteindelijk zegt over ons 'zijn'.
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.
Groepsinformatieavonden
De informatieavonden zijn goed bezocht. De sfeer van de avonden straalde een grote betrokkenheid en
belangstelling uit. Het is goed om te benadrukken dat we als basisschool samen met de ouders/verzorgers
willen optrekken in de opvoeding en ontwikkeling van onze leerlingen. Het is op zo'n informatieavond altijd
weer verrassend om te ervaren dat er aan zoveel ontwikkelingsdoelen wordt gewerkt.
Meer- en hoogbegaafdheid (excellent leren)
In voorgaande nieuwsbrieven heeft u al kunnen lezen dat we een schoolbreed instructiemodel aan het
invoeren zijn. Hierdoor wordt het mogelijk om veel meer rekening te houden met specifieke leerbehoeften
van onze leerlingen. Vertaald in onderwijswoorden: we kunnen veel meer momenten creëren om te
differentiëren.
Dit schooljaar willen we daarom ook een eerste beleidsmatige stap zetten op het gebied van Meer- en
hoogbegaafdheid. We willen als cbs AquaMarijn ons nog veel meer en veel adequater gaan richten op de
begeleiding en ondersteuning van leerlingen met een meer dan gemiddelde begaafdheid. Afgelopen
woensdag hebben we als schoolteam een eerste scholingsmiddag gehad. Met alles wat ons is aangeboden
gaan we nu aan de slag om de eerste stappen te zetten. Het hele invoeringstraject zal natuurlijk enige tijd
vergen maar we zijn inmiddels enthousiast en vol vertrouwen deze uitdagende weg ingeslagen.
Groepsbrief
Wanneer ouders en school samen en in vertrouwen met elkaar optrekken levert dat betere resultaten op.
Daarover is iedereen het wel eens. We willen als basisschool daarom een instrument ontwikkelen waarmee
we de ouders/verzorgers periodiek informeren over de lesinhouden en aanpakken in een bepaalde periode.
In eerste instantie steken we daarbij in op maandelijkse informatie vooraf. In deze nieuw op te zetten
informatiebrief leest u welke lesstof we in een bepaalde groep aanbieden en waar nodig ook hoe we dat
doen. Het biedt u als ouders/verzorgers de mogelijkheid om ook thuis de leerstofonderdelen bespreekbaar
te maken of waar nodig hulp te bieden. Met deze nieuwe vorm van informatievoorziening hopen we de
betrokkenheid tussen school en thuis een fikse impuls geven. We hopen de eerste nieuwe Groepsbrief eind
oktober mee te kunnen geven.
Natuur en Duurzaamheid Educatie (batterijenton)
Ook wij willen natuurlijk ons steentje bijdragen aan een schoner milieu. Met name bewustwording is daarbij
zeer belangrijk. Op beide locaties plaatsen we daarom een batterijenton. Locatie Gravenburg heeft er
inmiddels één en deze staat bij de hoofdingang. Op de locatie Reitdiep wordt
de batterijenton zeer binnenkort geleverd. Leerlingen en ouders/verzorgers
kunnen vanaf nu hier hun lege batterijen in doen. Als de ton vol is, wordt hij
door de stichting Stibat geleegd. Ook de school levert het indirect iets op.
Elke kilo batterijen levert een punt op en voor deze punten mogen wij
vervolgens speelgoed uitzoeken.
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Zwerfafvalteam: groep 8
Op dinsdag 9 oktober krijgt groep 8 een gastles van de milieudienst Gemeente Groningen.
Vervolgens starten ze met de zwerfafval opruimactie.
Kinderboeken week: Hallo Wereld
De Kinderboekenweek is van 3 t/m 13 oktober en heeft als thema “Hallo Wereld”. Vanaf 3 oktober hebben
we allerlei leuke activiteiten in de groepen die te maken hebben met boeken, het lezen en schrijven van
boeken. De Kinderboekenweek wordt afgesloten met onze, inmiddels traditionele boekenmarkt. De kinderen
vanaf groep 3 mogen hun eigen boeken verkopen op een kleedje. Dit vindt plaats op vrijdag 12 oktober, van
11:30 -12:30. Bij goed weer op het plein en anders binnen in de gangen en in het speellokaal. Voor de
groepen 1 en 2 wordt een andere activiteit georganiseerd, zij mogen met hun ouders vanaf 12:10 over de
boekenmarkt. Meer nieuws over de boekenmarkt volgt nog maar u kunt vast de kasten opruimen!
Schoolfeest: AquaMarijn Goes USA!
Iedereen heeft natuurlijk veel zin in het schoolfeest volgende week. Voor de locatie Gravenburg is de
uitnodiging deze week uitgedeeld. De kinderen op de locatie in het Reitdiep ontvangen de uitnodiging
volgende week! Hierin staat tevens belangrijke informatie over het halen en brengen:
De ouders kunnen vanwege de drukte niet mee de school in. De juffen vangen de kinderen
op het schoolplein op. De jassen mogen ook niet mee, deze dient u weer mee naar huis te nemen.
Na afloop kunnen de kinderen ook weer op het schoolplein worden afgehaald.
Ter herinnering de data van het feest voor beide locaties met de tijden:
Locatie Gravenburg: donderdag 4 oktober a.s. groepen 1 t/m 3: 17.45 - 19.15 uur.
groepen 4 t/m 8: 19.30 - 21.00 uur.
Locatie Reitdiep: donderdag 11 oktober a.s.
groepen 1 en 2: 17.45 - 19.15 uur.
groepen 3 t/m 6: 19.30 - 21.00 uur.
Afscheid juf Tia
Vanaf donderdag 1 november gaat juf Tia genieten van haar welverdiende pensioen. Woensdag 31 oktober
is zij voor het laatst als juf op school. We gaan deze dag met collega's en kinderen een feestje voor haar
organiseren. U kunt op informele wijze van haar afscheid nemen.
Waar? locatie Gravenburg, in de hal tegenover de hoofdingang.
Wanneer? Woensdag 31 oktober 2012.
Hoe laat? 8:30 - 9:00 uur
10:00 - 10:30 uur
12:00 - 12:30 uur
Iedereen is van harte welkom!
Schoolplein locatie Reitdiep
De teller voor het schoolplein staat al een poosje op 9000 Euro, tijd nu om het geld te gaan uitgeven! Op dit
moment is een werkgroep, met daarin ouders, leerkrachten van de beide basisscholen en de SKSG, aan het
bekijken waar behoefte aan is en zijn er inmiddels ook al offertes opgevraagd. U hoort binnenkort van ons
welke toestellen en welk spelmateriaal er wordt aangeschaft.
Parkeren locatie Reitdiep in parkeervakken
We willen u dringend verzoeken om te parkeren in de de daarvoor bestemde parkeervakken. Het gebeurt
met regelmaat dat er auto's geparkeerd worden in de berm aan de Hoogeweg. Behalve dat de berm er niet
mooier op wordt, komt ook de veiligheid van de kinderen in het gedrang door het niet veilig in- en uitstappen.
Verkiezingen oudergeleding MR
Per 1 november is er een vacature in de oudergeleding voor Reitdiep. De MR komt 8 keer per jaar bij
elkaar. 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! De verkiezingen zullen eind oktober
plaatsvinden, zodat het nieuwe MR lid per 1 november plaats kan nemen in de MR. Wij ontvangen de
reacties graag uiterlijk 5 oktober, Gerolf de Boer voorzitter van MR.
GEZOCHT: Versterking Luizenopsporingsteam (LOT)
Wie wil een handje helpen? Voor de locatie Gravenburg is het LOT op zoek naar nieuwe teamleden. Met
name in de groepen 1 t/m 4. Mocht u zijn geïnteresseerd, dan kun u zich opgeven bij Alide Rensen
(locatieleider Gravenburg), email- adres a.rensen@cbsaquamarijn.nl.
Marga Prins heeft de coördinatie van het LOT op zich genomen.
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Zumba en Yogalates in Gravenburg!
Kort geleden zijn in de sporthal aan de Maresiusstraat 22, lessen Zumba en Yogalates gestart! Zumba is
conditiedans op vrolijke Latijnsamerikaanse muziek. Yogalates combineert Yoga en Pilates binnen een les.
Je werkt bij Yogalates aan lenigheid, kracht en een verdiepte ademhaling. De Zumba lessen zijn op de
woensdag en de vrijdag avond van 20.00 – 21.00 uur. De Yogalates wordt op de dinsdag gegeven van
20.00 – 21.00 uur. Je bent welkom om er kennis mee te maken tijdens een gratis proefles! Meld je dan aan
bij zumbaindazity@hotmail.com. Zie voor meer informatie www.zumbaindazity.nl
Nieuws uit het Centrum voor Jeugd en Gezin Vinkhuizen
- In de Week van de Opvoeding van 1 t/m 5 oktober worden in het CJG Vinkhuizen verschillende activiteiten
georganiseerd, sommige lopen de hele week door, andere zijn éénmalig.
- Gezamenlijk Collages maken: maandag 1 oktober vanaf 10.00 uur: De collages hebben betrekking op het
thema van de Week van de Opvoeding: “Luister eens naar me”. De collages hangen de hele week in het
CJG.
- Hoe (on)veilig internetten jouw kinderen? Dinsdag 2 oktober van 20.00 tot 21.30 uur. Het internet kan een
positieve rol spelen in het leven van kinderen, ze kunnen er veel van leren. Maar het gebruik van internet
kan ook onvoorziene risico's met zich mee brengen voor kinderen. Denk bijvoorbeeld aan het “feestje” in
Haren. We hebben deze avond een deskundige in het CJG om met elkaar te bespreken hoe je risico's
zoveel mogelijk kunt beperken. Belangstelling? Aanmelden bij het CJG.
- De Gouden Tip: hoe overleef je de ochtendstress? In heel wat gezinnen is het 's morgens een gestresste
situatie om iedereen op tijd de deur uit te krijgen. Is het bij jullie anders? Schrijf je gouden tip op een kaartje
in het CJG zodat andere ouders er misschien ook profijt van kunnen hebben. (Gedurende de hele week)
- Stellingen over Communiceren met je Kind. In deze week wordt er regelmatig een stelling naar voren
gebracht over communiceren met je kind. Aan de koffietafel gaan we hierover met elkaar in gesprek.
- Week van de Smaak (tot en met 9 oktober): E-nummer Bingo! Maandag 8 oktober om 10.00 uur
Wat betekenen al die E-nummers eigenlijk allemaal in onze voeding? En waartoe dienen ze? De
voedingsconsulent geeft eerst een korte uitleg en daarna wordt het E-nummer Bingo! Met prijsjes natuurlijk!
Aanmelden en informatie:Trudy van der Ley, CJG consulent. Tel. 06-13198190. Email 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 oktober
Dinsdag 2 oktober
Woensdag 3 oktober t/m 14 oktober
Donderdag 4 oktober
Donderdag 4 oktober
Dinsdag 9 oktober
Donderdag 11 oktober
Vrijdag 12 oktober
Dinsdag 16 oktober
Woensdag 17 oktober
Vrijdag 19 oktober
Maandag 22 oktober t/m 26 oktober
Maandag 29 oktober
Woensdag 31 oktober

MR vergadering
Kinderboekenweek 'Hallo Wereld'
Locatie Gravenburg: Schoolfeest 'AquaMarijn goes USA!'
Dierendag
Groep 8 gastles milieudienst en start Zwerfafvalopruim actie
Locatie Reitdiep: Schoolfeest 'ÁquaMarijn goes USA!'
Boekenmarkt van 11.30 - 12.30
Inloopmiddag van 15.15 -15.45
Margedag: alle leerlingen zijn vrij
Speelgoeddag voor de groepen 1/2
Herfstvakantie
Weer naar school
Afscheid Juf Tia
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