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Trefwoord
Wensdromen: over nachtdromen en dagdromen, over wensdromen en verlangens. Over het dichterbij
brengen van een droomwereld van vrede en gerechtigheid.
De Lichtstad: Over donkere en lichte tijden en hoe mensen lichtzoekers en lichtdragers kunnen zijn. En zo
van hun alledaagse leefomgeving een 'lichtstad' kunnen maken.
Nieuwsbrief
Onze nieuwsbrief wordt alleen nog digitaal verzonden. U kunt zich hiervoor aanmelden via de website
www.cbsaquamarijn.nl. Op school zullen er altijd een paar 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.
Nieuwe prognosecijfers en uitbreiding cbs AquaMarijn, locatie Reitdiep
De oude prognosecijfers voor onze locatie Reitdiep zijn inmiddels meer dan ruim achterhaald. Gaven de
cijfers destijds een maximaal leerlingenaantal van 80 aan, nu al tellen we 145 (!!) leerlingen. En dit
leerlingenaantal zal nog verder stijgen. Ons verzoek aan de gemeente Groningen om nieuwe
prognosecijfers aan te mogen leveren is gehonoreerd en op basis van de nieuwe cijfers worden er nu
mogelijkheden onderzocht om ons extra lokalen aan te bieden. Een voorbereidingsbesluit is inmiddels bijna
klaar. Wanneer we meer informatie ontvangen zullen we u dat natuurlijk melden.
Coöperatief leren
Woensdag 21 november hebben we als leerkrachten een eerste scholingsbijeenkomst gevolgd over de
inzet van coöperatieve werkvormen binnen ons basisonderwijs. We vinden het vanzelfsprekend dat
leerlingen samen kunnen werken. We willen op cbs AquaMarijn het samenwerken door leerlingen zo gaan
vormgeven dat het vooral een samen van elkaar leren wordt. Ook onderzoek toont aan dat leerlingen veel
van elkaar leren m.b.t. strategieën en aanpakken. Na de kerstvakantie starten we in de groepen met de
eerste nieuwe coöperatieve werkvormen.
Ochtendpauzetijden
Er zijn misverstanden ontstaan over de tijdsduur van de ochtendpauze. De oude term 'speelkwartier' (u
waarschijnlijk nog wel bekend) dekte de lading heel duidelijk. Inmiddels is nauwelijks meer duidelijk dat het
om een kwartier pauze gaat. Omdat kinderen vaak een stukje fruit of iets te drinken voor de ochtendpauze
meenemen hebben we afgesproken dat er 5 minuten vooraf aan de ochtendpauze gelegenheid is om in de
klas nog even iets te eten en/of te drinken. Daarna gaan de leerlingen naar buiten om lekker te spelen. Het
is geen probleem wanneer de leerlingen dan ook buiten nog iets willen eten of drinken.
Bezoek Onderwijsinspectie
Op dinsdag 11 december krijgen we bezoek van twee onderwijsinspecteurs. Deze inspecteurs zullen
's morgens, op de beide locaties, diverse lessen in diverse groepen bijwonen. Er zullen 's middags
gesprekken gevoerd worden met het schoolteam, met de IB-er (coördinator Leerlingenzorg) en de directie.
Schooldocumenten zullen worden bestudeerd en ook is de inrichting en organisatie van onze leerlingenzorg
een belangrijk aandachtspunt. Aan het einde van deze dag vindt er een evaluatie plaats in het bijzijn van
het bevoegd gezag. Het inspectiebezoek is gepland omdat we sinds 1 augustus jl. officieel een zelfstandig
bekostigde basisschool zijn met een eigen administratienummer. Logisch dus dat de onderwijsinspectie wil
weten hoe het er met de kwaliteit van ons basisonderwijs voorstaat. Wanneer we het
inspectierapport/verslag hebben ontvangen informeren wij u over de bevindingen.
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Sinterklaasfeest op 5 december
Sinterklaas komt woensdag 5 december bij ons op school. Komt u ook kijken? Gezellig !!!! U kunt op het
bovenplein op de aangegeven plek zich opstellen (of tegen de hekken aan of aan de kant van de schuur
van de Feniks). Sinterklaas en zijn pieten zullen via de noordkant verschijnen en op het plein zullen de
kinderen met zijn allen Sint en zijn pieten verwelkomen met een spectaculaire dans. Wilt u ook meedoen?
Kijk dan op onze website! De kinderen gaan van 08.20 - 08.30 eerst naar hun eigen groep. Vervolgens
gaan de leerkrachten met hun groep naar buiten om een plekje te zoeken voor de ontvangst van
Sinterklaas. Wilt u er rekening mee houden dat Sinterklaas ook bij de Feniks komt? Hij gaat daar op bezoek
om 09.00 en komt aan vanaf het fietspad van de Held.
Klasse!Nieuws!
De komende week ontvangt u de tweede uitgave van Klasse!Nieuws! Hierin leest u welke lesstof we in
december 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.

AquaMarijn goes USA

Op 4 en 11 oktober 2012 was het dan eindelijk zover! Het schoolfeest!!!
Wat hadden de kinderen er zin in. Iedereen was mooi verkleed en had zich op het schoolplein verzameld.
Na een startschot mochten ze de school in. Iedereen had een keycord gekregen met daaraan een kaartje.
Hierop kon je zien, wat er allemaal te doen was. Zoals: je kon naar Long Tall John, een indiaan, waar de
kinderen een echte regendans moesten doen. En als dit goed volbracht werd, dan voelde je echt regen! En
er was een drive-inn. Hier kon je heerlijk relaxen op kussens en naar de filmpjes kijken. Ook stond hier een
echte popcornkraam, waardoor het hier echt goed vertoeven was! Er was een spel op het digibord, over
Amerika. Wel spannend, want de vragen waren moeilijk! Ook waren er spelletjes: hoedenwerpen,
spijkerpoepen, pittenzakken gooien: a la “Las Vegas”! En menig juf werd verslagen door de kinderen!
Schminken en tatoeages laten zetten kon ook. Er liepen prachtige dames rond, maar ook veel stoere kerels!
En niet te vergeten: de disco, hier zagen we alle nieuwste “moves” uit de dance-scene. Uiteraard werd er
gedanst tot in de late uurtjes. Aan de inwendige mens was ook gedacht: na zo’n inspanning kon je wel een
drankje en een donut op! Ook was er een heuse puzzeltocht! Er waren letters verstopt bij knutselwerkjes die
bij het thema van de Kinderboekenweek hoorde. Sommige leerkrachten hadden ook een letter op de rug.
Het woord dat ze moesten vinden was: HOLLYWOOD! Hadden ze dit goed? Dan konden ze een
verrassing ophalen in de Wild Horse Saloon. Als afsluiter werd het liedje “Hallo wereld” van kinderen voor
kinderen in de disco gedraaid. Het was te horen dat iedereen deze goed heeft geoefend, want iedereen kon
dit lied goed meezingen! En aan alles komt een eind, ook aan het leuke schoolfeest! Over 2 jaar is er weer
een schoolfeest of misschien wel eerder. Tot dan!
De Ouderraad (ouderraad@cbsaquamarijn.nl).
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Ook op de website van school zijn prachtige beelden te zien (klik daar maar op de hoed!)

Kerstviering
Op woensdag 19 december as. vieren we samen het kerstfeest. Dit jaar voor het eerst in de
stadskerk aan de Friesestraatweg. Er zijn twee vieringen:
Van 17.30uur - 18.30uur alle groepen van locatie Reitdiep
Van 19.00uur - 20.00uur alle groepen van locatie Gravenburg.
Wij zijn erg blij dat we op deze locatie het kerstfeest samen kunnen vieren met jong en oud. Ook dit jaar
krijgt ieder kind twee toegangskaarten. Vergeet deze niet mee te nemen naar de viering. De kinderen zitten
met hun leerkracht(en) vooraan, op gereserveerde plaatsen en de ouders mogen daarachter zitten.
Kerstontbijt op vrijdag 21 december
Vrijdag 21 december starten we de laatste dag voor de kerstvakantie met een kerstontbijt. De kinderen
verwachten we op school met een lege maag. Het kerstontbijt wordt verzorgd door de ouders van de
kinderen. Wij rekenen weer op uw hulp. Vanaf maandag 10 december as. hangen de intekenlijsten bij de
groepen. Komt u gerust langs om uw naam in te vullen, zodat de kinderen kunnen genieten van een heerlijk
ontbijt. Voor het ontbijt moeten de kinderen een bord, bestek en beker meenemen, voorzien van hun naam.
Na het eten gaan we met de hele school kerstversieringen maken en om 12.30 uur nemen de kinderen de
gemaakte werkstukken mee naar huis en begint de kerstvakantie!
Sponsorloop locatie Gravenburg
Op 12 november jl. hebben alle kinderen van de beide scholen geweldig goed gelopen! Op de website vindt
u mooie beelden hiervan. Het geld stroomt al dagenlang binnen. We hopen volgende week bekend te
kunnen maken hoeveel de sponsorloop heeft opgebracht. De opbrengst is voor een nieuw aan te leggen
speelveld met een verharde ondergrond! En dat dit echt nodig is kan menige wasmachine bevestigen!
Handige ouders gezocht op locatie Gravenburg
In ons schuurtje hebben we prachtig buitenspeelmateriaal staan. Helaas staan er
ook een aantal kapotte fietsen en stepjes tussen. Daarom zijn wij op zoek naar handige
ouders die het buitenspeelmateriaal kunnen repareren. Bent u die handige ouder
die we zoeken? U kunt zich dan aanmelden bij één van onze kleuterjuffen
van de locatie Gravenburg!
Wijziging in de jaarplanning
De inloopmiddag van 17 april 2013 is i.v.m. een scholingsbijeenkomst verplaatst naar maandag 15 april!
Afscheid juf Tia
Woensdag 31 oktober was de laatste dag voor juf Tia als juf op onze school. De foto's op de site vertellen
een verhaal rond de feestelijkheden van het afscheid. Ze mocht deze dag op een troon alle presentaties
van de kinderen bewonderen. Deze troon staat nu in de hal om in de toekomst te gebruiken voor bijzondere
voorleesactiviteiten. Via deze nieuwsbrief wil juf Tia een ieder bedanken voor de inzet en uitvoering van
welk onderdeel dan ook op die 31e oktober 2012. "De optredens van alle groepen is een presentatie
geworden van de muzische kwaliteiten van leerkracht en leerling".
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 december
Zondag 2 december
Woensdag 5 december
Zondag 9 december
Maandag 10 december

1e advent
Sinterklaasfeest
2e advent
vanaf vandaag intekenen op de lijsten voor het kerstontbijt

Zondag 16 december

3e advent

Woensdag 19 december

Kerstvieringen
17.30uur - 18.30uur alle groepen van locatie Reitdiep
19.00uur - 20.00uur alle groepen van locatie Gravenburg
Kerstontbijt: bord, bestek en beker mee, voorzien van naam
Kerstvakantie
Weer naar school (8.30 uur)

Vrijdag 21 december
Zaterdag 22 december t/m/ 6 januari
Maandag 7 januari 2013

Zondag 2 december
1e adventszondag
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