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Trefwoord
Posities. Over gewone en bijzondere posities in een groep. Over macht en onmacht, status en aanzien. En
hoe je zinvol omgaat met je positie en je mogelijkheden.
Nieuwsbrief
Onze maandelijkse 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.
Geboorte
Juf Susan is 28 september bevallen van een dochter, Linn Joelle. Gefeliciteerd juf Susan, Casper en Tess!
Klasse!Nieuws!
De eerste Klasse!Nieuws! zal worden uitgegeven op maandag 5 november. Hierin leest u welke lesstof we
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 hopen we de betrokkenheid tussen school en thuis een fikse
impuls geven.
Voortgangsgesprekken
Inmiddels heeft u een uitnodiging voor de voortganggesprekken ontvangen. De eerste ronde is op
donderdag 1 november en de 2e ronde is op dinsdag 6 november. Tien minuten voor het gesprek ligt ter
inzage het werk van uw kind klaar.
Lampiontocht 9 november 12.00
We nodigen u van harte uit om onze prachtige lampionnen te komen bekijken op vrijdag 9 november.
Tegen die tijd zal er op de site specifieke informatie komen te staan.
Nieuw sport- en speelveld !!!
Sponsorloop maandag 12 november locatie Gravenburg
Op 12 november lopen alle kinderen van beide scholen een sponsorloop. De opbrengst is voor een nieuw
aan te leggen speelveld! De loopronde is voor kinderen uit de groepen 1-2 ongeveer 250 meter en voor de
andere kinderen 500 meter, met daarin kleine survival-hindernissen. De kinderen lopen een half 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 en van 12:00-12:30 uur. Iedereen is van harte welkom!
Informatie scholenmarkt 2012
Op donderdag 8 november en donderdag 15 november van 18.00 uur tot 21.00 uur staat de Scholenmarkt 2012
gepland voor het openbaar en christelijk Voortgezet Onderwijs. Dit jaar vindt de scholenmarkt plaats in
Martiniplaza en er doen 13 scholen uit het voortgezet onderwijs aan mee. Volgende week is ook de website van
de scholenmarkt in de lucht: www.scholenmarktgroningen.nl. De website is o.a. bereikbaar via een QR code die
op de posters en flyers nog gecommuniceerd worden. Op de website zijn o.a. alle deelnemende VO scholen +
doorlink naar de scholenwebsites te vinden. Ook plaatsen we de data van de open dagen van de VO scholen op
de website.
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Invalide parkeerplaatsen locatie Reitdiep
In praktijk blijkt dat de invalide- parkeerplaatsen bezet zijn door auto's waar geen kaart achter het raam ligt.
Hierbij het dringende verzoek om deze parkeerplekken vrij te houden voor invaliden.
Fietspad De Held- Gravenburg
Het fietspad vanuit de Held richting Gravenburg wordt mede gebruikt door voetgangers. Voor de veiligheid
van fiesters en voetgangers willen we u verzoeken u zich aan de verkeersregels te houden. Dat houdt o.a.
dat voetgangers aan 1 kant van het fietspad gaan lopen.
Nieuws uit het Centrum voor Jeugd en Gezin oktober / november
- Hans de Troubadour: maandag 15 oktober en19 november van 11.30 tot 12.00 uur. Samen met je peuter
genieten van de liedjes en muziek van Hans de Troubadour? Dat kan één keer per maand in het CJG. Kom
binnen en doe mee!
- Speel Mee: dinsdag 16 en 30 oktober en 13 en 27 november 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.
- KIES bijeenkomsten:Dinsdag 6, 13, 20, 27 november en 4 en 11 december van 15.30 tot 16.30 uur.
Bijeenkomsten voor kinderen die een scheiding van hun ouders hebben meegemaakt. Kinderen van 8 tot 12
jaar kunnen meedoen in de spel-en praatgroep. Ze komen 6 keer bij elkaar in het CJG . Veel kinderen van
gescheiden ouders vinden het prettig om een aantal keren onder begeleiding van een KIES coach met
lotgenoten samen te zijn. Kinderen kunnen nog aangemeld worden.
- Buurtsportfeest: woensdag 7 november van 13.30 tot 15.30 uur. Ook deze keer werken we samen met B
slim bij het organiseren van het Buurtsportfeest voor kinderen van 2 tot 12 jaar. Voor peuters (van 2 tot 4
jaar) zijn er leuke sportieve activiteiten in het CJG, waaronder een workshop peuterdans. Voor kinderen
vanaf 4 jaar zijn er activiteiten in de Vensterschool.
- Dag van de Dialoog: donderdag 8 november van 15.30 tot 17.30 uur.Net zoals vorige jaren doen we ook dit
jaar mee aan de Nationale Dag van de Dialoog. Het thema van dit jaar is “Wat is belangrijk voor Jou”. De
dialoog wordt gevoerd tussen ouders en jongeren. We werken hierin samen met het Jongerenwerk in
Vinkhuizen. We zoeken nog ouders die het leuk vinden om met jongeren in gesprek te gaan. Belangstelling?
Meld je aan!
- Vragenuurtje Dietiste: dinsdag 15 november om 10.00 uur. Elke maand is een diëtiste een uurtje bij ons in
de huiskamer. Ouders kunnen vragen stellen over voeding en gezondheid, kinderen die niet willen eten, te
magere of te dikke kinderen, last van obstipatie, enz.
- Aanmelden of informatie:Trudy van der Ley, CJG consulent, tel. 06-13198190. Email: t.vanderley@copgroningen.nl. Facebook: Centrum voor Jeugd en Gezin Vinkhuizen.Bezoekadres: Veldspaatstraat 484 / 3
Nieuws van de bibliotheek
Tot en met zaterdag 13 oktober staat de bekroonde boeken bij de tentoonstelling over de
Kinderboekenweek. Daarna kunnen deze boeken geleend worden. Reserveren kan via
www.mijneigenbibliotheek.nl. Tot en met 26 oktober kunnen kinderen nog meedoen met
de Raadselroute in bibliotheek Vinkhuizen.
- Gouden Griffel: Bibi Dumon Tak “Winterdieren” uitgeverij Querido vanaf 9 jaar. Verhalen over dieren die
wonen bij of op de Noordpool of Zuidpool. Mooie uitgave met sfeervolle illustraties in blauw-grijze tinten. De
verhalen zijn kort, maar er wordt toch véél informatie gegeven in een prettige schrijfstijl.
- Gouden Penseel: Sieb Postuma “Een vijver vol inkt" uitgeverij Querido vanaf 4 jaar.Ruim 25 bekende
gedichten van Annie MG Schmidt hebben de illustrator geïnspireerd tot prachtige, paginagrote prenten. Vol
vrolijke details om lang te bekijken. Winnaar Kinderjury 6-9 jaar: Geronimo Stilton “Fantasia VI” uitgeverij De
Wakkere Muis vanaf 7 jaar. Volgens de Kinderjury is lezen in dit boek een avontuur op zich. Met glimmende
letters, heel veel tekeningen en kaarten en testjes aan de binnenkant valt er van alles te zien en te beleven.
- Winnaar Kinderjury 10 – 12 jaar:Manon Sikkel “Hoe wordt ik een koppelaar door Izzy Love” vanaf 10 jaar
De jongens in de Senaat van de Nederlandse Kinderjury: ‘Er zitten zoveel grappige en gekke
gebeurtenissen in het verhaal dat dit ‘liefdesboek’ zeker ook geschikt is voor jongens!’
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
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Agenda november
Maandag 22 oktober t/m 26 oktober
Maandag 29 oktober
Maandag 29 oktober
Woensdag 31 oktober
Donderdag 1 november
Dinsdag 6 november
Woensdag 7 november
Vrijdag 9 november
Donderdag 15 november
Woensdag 21 november
Donderdag 29 november

Herfstvakantie
Weer naar school
MR vergadering
Afscheid Juf Tia
1e ronde Voortgangsgesprekken groepen 1 t/m 8
2e ronde Voortgangsgesprekken groepen 1 t/m 8
Afleveren kinderpostzegels
Lampiontocht
Margemiddag; alle leerlingen zijn 's middags vrij
Inloopmiddag van 12.30 - 13.00
Schoen zetten op school

Mien lutje lanteern
Mien lutje lanteern,
ik zai die zo geern,
doe daanst deur de straot'n
dat kist ja nait loat'n
Mien lutje lanteern,
ik zai die zo geern!
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