Nieuwsbrief
Januari 2014
www.cbsaquamarijn.nl
info@cbsaquamarijn.nl
Locatie Gravenburg

Locatie Reitdiep

Maresiusstraat 24
9746 BJ Groningen
050-2103434

Slenk 2
9746 RS Groningen
050-2103435

Trefwoord
Met andere ogen. Vaak is er meer te zien dan je op het eerste oog zou verwachten. Over vooroordelen en
verder kijken dan je neus lang is. Over mogelijkheden zien in mensen die je eerst over het hoofd zag. Van
harte! Iemand helpen, je vijand vergeven, een aalmoes schenken… het is allemaal prachtig maar als je het
niet van harte doet, stelt het weinig voor. Over eerlijk zijn naar jezelf en de ander .
Nieuwsbrief
De nieuwsbrief van cbs AquaMarijn wordt digitaal verzonden. U kunt zich hiervoor aanmelden 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.
Overlijden Christina Staal
Tot onze grote ontsteltenis bereikte ons dinsdag jl. het bericht dat Christina, de jonge dochter van onze
ICTcoördinator Ronald Staal, door een ongeval is overleden. We zijn diep geschokt en beseffen dat alle
woorden tekort schieten in dit grote verdriet. Vandaag zal de begrafenis in besloten kring plaatsvinden. We
wensen Ronald, zijn vrouw en drie zoons heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verdriet. Voor nu
maar zeker ook voor de moeilijke tijd die komen gaat.
Klasse!Nieuws!
Na de kerstvakantie ontvangt u de vijfde uitgave van Klasse!Nieuws! Hierin leest u welke lesstof we in
januari 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 vorm van informatievoorziening willen we de betrokkenheid tussen school en thuis een fikse impuls
geven.
Een dochter!
Juf Joanna is 18 november jl. bevallen van een prachtige en gezonde dochter! Ze heet Bo Richa. “Joanna
en Humphrey: Van harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie dochter!”
Personele mutaties
Na de kerstvakantie vinden er een aantal personele mutaties plaats. Een overzicht van de gewijzigde
personeelsinzet:

Instroomgroep Reitdiep R1d
Juf Pauline Schuil wordt de juf voor de nieuw te starten instroomgroep op maandag en dinsdag. Juf Bianke
Hazenberg zal op woensdag, donderdag en vrijdag de lessen verzorgen. In de maand januari zal juf Pauline
ook op woensdag werken, omdat juf Bianke op dat moment nog in groep G1/2b werkt.
U bent maandag 6 januari na schooltijd van harte uitgenodigd om even binnen te lopen om kennis te maken
met juf Paulien. Op vrijdag 10 januari kunt u na schooltijd even binnen lopen om kennis te maken met juf
Bianke.
Groep G1/2b
In februari zal juf Ella zal op woensdag de lessen gaan overnemen van juf Bianke. Tevens zal juf Ella op
donderdag en vrijdag in deze groep blijven werken. Juf Joanna keert 3 februari weer terug na haar
zwangersschapsverlof. Groep G1/2c
Op woensdag zal juf Pauline worden vervangen. Zodra er bekend is wie dit gaat doen, laten wij het u weten.
Groep G3b
Juf Ina is ziek. Het is nog niet bekend wanner zij terug zal komen. Juf Els Winkelhorst zal op woensdag en
donderdag de lessen gaan verzorgen. Op woensdag 8 januari kunt u om 12.30 even naar binnen lopen om
met haar kennis te maken. Juf Inge zal op de maandag en dinsdag de lessen ook op vrijdag verzorgen.
Zodra bekend is wie op woensdag en donderdag de lessen zal verzorgen laten wij het u weten.
Groep G6a:
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Juf Bianke zal op vrijdag na de kerstvakantie vervangen worden. Juf Els Winkelhorst zal op vrijdag naast juf
Marjan gaan werken. Op vrijdag 10 januari kunt u om 12.30 even naar binnen lopen om met haar kennis te
maken. Groep R1/2a
In oktober ontving u van ons het bericht dat juf Esther Doezeman haar werkzaamheden als groepsleerkracht
tijdelijk moest onderbreken. Juf Esther Zantingh valt sinds die tijd voor haar in Langzaamaan begint juf
Esther Doezeman haar werkzaamheden weer op te pakken. Op woensdag en donderdag is zij sinds enkele
weken weer op school te vinden. Voorlopig richt zij zich nog alleen op taken buiten de groep. Dit zal ook na
de kerstvakantie het geval zijn. Juf Esther zal juf Esther Doezeman ook na de kerstvakantie kunnen blijven
vervangen op de woensdag, donderdag en vrijdag.
Groep R6/7
Juf Corine is in blijde verwachting. Helaas verloopt haar zwangerschap niet zonder complicaties. Hierdoor
zal juf Corine ook na de kerstvakantie nog niet in staat zijn om haar werkzaamheden voor de groep weer op
te pakken. Juf Marieke is bereid om voor langere tijd de dagen van juf Corine over te nemen. Zij blijft dus ook
na de kerstvakantie fulltime werken in groep R6/7.
Uit de Raad van Toezicht: Vertrek Algemeen Directeur VCOG
De Raad van Toezicht wil u op de hoogte stellen van het feit dat de directeur-bestuurder van de VCOG, dhr.
Wim Moes, in het voorjaar van 2014 de VCOG gaat verlaten. Dhr. W. Moes heeft een nieuwe functie
gevonden als voorzitter van het College van Bestuur van het Alfa-College te Groningen. De Raad van
Toezicht feliciteert hem hartelijk met deze nieuwe functie.
Actie voedselbank (oliebollenactie en kerstcollecte)
Tijdens de kerstvieringen meldden we nog een tussenstand van €333. Inmiddels hebben nog meer
leerlingen hun opbrengst op school ingeleverd. De tussenstand op dit moment is € 512. De gehele opbrengst
van de oliebollenactie gaat dit jaar naar de voedselbank. Daaraan wordt ook de opbrengst van de
kerstcollectes na de kerstvieringen toegevoegd. U heeft daar heel gul gegeven. De opbrengst van de
kerstcollecte was maar liefst € 642,24! We kunnen de voedselbank dus minimaal een bedrag overhandigen
van ruim € 1150. De precieze opbrengst leest u in de volgende nieuwsbrief.
Natuurlijk onze meer dan hartelijke dank aan alle kinderen die van de oliebollenactie zo’n succes hebben
gemaakt. Helemaal super! En natuurlijk ook dank voor alle giften na de kerstvieringen. Het is goed dat we op
deze manier een stukje van onze rijkdom hebben mogen delen! Bedankt!
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Foto’s van de kerstviering
In de nieuwsbriefmail heeft u de link naar de foto’s van de kerstvieringen kunnen lezen. De link noemen we
niet in deze nieuwsbrief omdat we niet willen dat alle foto’s via het internet te benaderen zijn.
Uitnodiging Nieuwjaarreceptie: voor alle kinderen en de ouders van de AquaMarijn,
Vandaag ontvangt u via de leerkrachten een uitnodiging voor onze nieuwjaarsreceptie op maandag 6 januari
2014. De receptie duurt van 08.15 uur tot 08.45 uur. Wij hopen u maandag 6 januari te ontmoeten!
Herhaalde oproep!
De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 gaan zelfstandig naar binnen!
De kinderen mogen tien minuten voor aanvang van de les naar binnen, zodat we als de tweede bel gaat ook
met de lessen kunnen beginnen. Vanaf de herfstvakantie gaan ook de kinderen uit groep 3 zelfstandig naar
binnen. Omdat hier onduidelijkheid over bestaat bij ouders: als ouder neemt u dus bij de hoofdingang
afscheid neemt van uw kind (en dus niet bij het lokaal). Als er iets bijzonders is, kunt u natuurlijk altijd even
meelopen. Als u de leerkracht wilt spreken, kunt u ook na schooltijd naar binnen lopen of even bellen om een
afspraak te maken.
Inloopmiddag: woensdag 15 januari
Woensdag 15 januari is er weer een inloopmiddag. Na schooltijd kunt u dan in het lokaal van uw zoon en/ of
dochter het werk inzien van uw kind(eren). Zo blijft u op de hoogte van alle opdrachten waaraan we binnen
de school werken. Tijdstip: van 12.30 - 13.00.
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Gevonden voorwerpen
De bak met gevonden voorwerpen puilt uit…. Vooral veel gymspullen vinden hun weg naar deze bak. Dé
plek dus om te gaan zoeken wanneer uw kind met een lege gymtas thuis komt. Met ingang van deze
maand geldt: aan het eind van elke maand wordt de bak door ons leeggehaald en krijgen de spullen een
andere bestemming.
Wie kan ons helpen aan oude overhemden?
Voor beide locaties zijn we voor de groepen 3 t/m 8 op zoek naar oude overhemden. Deze willen we tijdens
het knutselen gaan gebruiken, om kledingongelukjes zoveel mogelijk te voorkomen. Overhemden kunnen
bij de leerkracht van uw kind ingeleverd worden. Alvast bedankt!
Ontwikkelingen TMO (TussenMiddagOpvang) en schooltijden
Vanuit de stichting Pitstop wordt ook op cbs AquaMarijn de TMO verzorgd. Omdat steeds meer basisscholen
de overstap maken naar een continuerooster, waarbij alle leerlingen tussen de middag op school eten,
nemen de totale inkomsten van Pitstop af en wordt er op cbs AquaMarijn momenteel met een verlies
gedraaid. Door de overblijfvoorziening met ingang van het nieuwe kalenderjaar te versoberen kunnen we tot
de zomervakantie de overblijfregeling nog garanderen. In de periode naar de zomervakantie toe oriënteren
we ons op mogelijke alternatieven. De school trekt daarin samen op met de medezeggenschapsraad. De
mogelijkheden worden inmiddels in kaart gebracht en via een ouderraadpleging zullen ze aan de
ouders/verzorgers worden voorgelegd. We hopen na deze raadpleging z.s.m. de nieuwe organisatievorm te
kunnen communiceren. Wanneer de tussen-de-middag-pauzetijden wijzigen zullen ook de schooltijden
daarop aangepast moeten worden. We houden u van alle ontwikkelingen op de hoogte.
De ideeënwedstrijden 2013: de stand van zaken
De ideeënwedstrijden in het najaar hebben een aantal winnaars opgeleverd. We zijn inmiddels druk bezig de
winnende plannen uit te kunnen voeren. De stand van zaken t.a.v.:
het mobiele speeltoestel (freeplayer/sportplaza): we hebben de gemeente Groningen om
toestemming gevraagd een container te mogen plaatsen bij de locatie Gravenburg om de nieuwe
sportmaterialen op te kunnen bergen. Na hun toestemming bestellen we de toestellen. Op de locatie
Reitdiep geeft het opbergen gelukkig geen problemen.
een schoolbreed CKV-aanbod (Culturele en Kunstzinnige Vorming): na de kerstvakantie staat een
eerste overleg gepland met de indieners van een fraai CKV-plan. Het doel is een schoolbreed CKV-aanbod
waarin alle kunstdisciplines worden opgenomen (muziek, dans, drama etc.).
kunstkratten in de klas: de kunstkratten worden integraal ingepast in het vermelde CKV-plan. We
bestellen in januari de kratten en alle materialen.
aanschaf en inzet van tablets/touchscreencomputers: we hebben al een tijdje regelmatig overleg
over alle mogelijkheden en onmogelijkheden in relatie tot de eisen die we stellen. Inmiddels zijn er offertes
aangevraagd (en toegezonden) en zoeken we een partnerschool die met ons wil optrekken in dit grote
innovatietraject. Uitwisseling en delen van kennis en ervaringen zal op dit nieuwe ontwikkelingsgebied vast
en zeker bijdragen tot het succes dat we nastreven.
Zoals u in deze nieuwsbrief al heeft kunnen lezen, bestaat de mogelijkheid dat onze ICT-coördinator na de
kerstvakantie een tijdlang afwezig is. Zijn ondersteuning is in dit traject wel essentieel.
Agenda januari 2014
Maandag 6 januari
Woensdag 15 januari
Dinsdag 21 januari
Woensdag 22 januari

08.15 nieuwjaarsgroet
Inloopmiddag 12.30
Margemiddag: alle leerlingen vrij vanaf 12.15
Voorleesontbijt

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

We wensen iedereen
fijne Kerstdagen en
een
Gelukkig nieuwjaar !
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