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Trefwoord
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.
Lekker makkelijk. Over de weg van de minste weerstand of de bereidheid om ergens moeite voor te doen.
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.
Klasse!Nieuws!
Volgende week ontvangt u de zesde uitgave van Klasse!Nieuws! Hierin leest u welke lesstof we in februari 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.
Personele mutaties
Er vinden een aantal personele mutaties plaats. Een overzicht van de gewijzigde personeelsinzet:

Instroomgroep Reitdiep R1c
Juf Pauline is de juf van de instroomgroep op maandag en dinsdag. Juf Bianke werkt in deze groep op
donderdag en vrijdag. Vanaf komende week zal juf Bianke ook op de woensdag de lessen gaan verzorgen.
Groep G1/2b
Juf Joanna keert volgende week terug van haar zwangerschapsverlof. Juf Joanna gaat werken op maandag
en dinsdag. Juf Ella zal op de andere dagen de lessen verzorgen.
Groep G1/2c
Op de woensdagen zal juf Pauline Schuil weer de lessen gaan verzorgen in deze kleutergroep.
Groep G3b
Juf Ina is bezig met haar integratietraject. Juf Els zal haar op woensdag en donderdag ondersteunen. Juf
Inge neemt deze taak op vrijdag waar.
Voortgangsgesprekken
Op dinsdag 11 en donderdag 13 februari zijn de voortgangsgesprekken voor de leerlingen van de groepen 1
t/m 8. De uitnodiging ontvangt u komende week. De rapporten zullen vrijdag 7 februari meegegeven worden
aan de kinderen.
Toetsen Volgsysteem groep 1
In alle groepen toetsen we twee keer in een schooljaar bij alle leerlingen de ontwikkelingsvoortgang met
speciaal daartoe ontwikkelde toetsen door het Cito. De resultaten van deze toetsen vullen we in op het
rapport van uw kind(eren). Gebaseerd op de ervaringen en evaluaties in eerdere schooljaren zullen we de
toetsen uit ons volgsysteem gaan afnemen vanaf eind groep 1. We melden de ouders/verzorgers
halverwege groep 1 al wel een ‘Cito-score’ maar leiden deze af uit alle opdrachten en observaties die in het
eerste half jaar zijn gedaan. Om dit zorgvuldig en beredeneerd te doen gebruiken we hiervoor de formats en
modellen uit onze methode Kleuterplein.
Cito eindtoets groep 8
Dinsdag 11 februari begint voor de leerlingen van groep 8 de CITO eindtoets.
Woensdag volgt de tweede en donderdag de derde toetsdag. We wensen
de leerlingen van groep 8 heel veel wijsheid en succes!
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Kinderwerktuin Westpark
Een aantal groepen gaat vanaf week 14 tuinieren in de Kinderwerktuin. In week 8 en week 10 zullen deze
groepen eerst twee voorbereidende lessen krijgen over Grond en Bodem en over Zaden en Kiemen.
Groep 6a zal gaan tuinieren op de dinsdagen van 8:45 tot 9:45.
Groep 6b zal gaan tuinieren op de dinsdagen van 10:30 tot 11:30.
Groep 7zal gaan tuinieren op de donderdagen van 8:45 tot 9:45.
Groep 7/8 zal gaan tuinieren op de donderdagen van 10:30 tot 11:30.
Schoolfotografie
De vorige keer waren er verschillende ervaringen met en meningen over de schoolfoto's. Daardoor leeft bij
ons de vraag hoe we de schoolfoto's deze keer het beste kunnen organiseren. Moet er een groepsfoto
komen of alleen individuele foto’s of beide? Of voorziet de schoolfotograaf bij ouders/verzorgers niet in een
behoefte? Om uw mening te peilen zal binnenkort een poll verschijnen op de website van de MR.
NIEUWS VANUIT DE OUDERRAAD
Kerstmusical 2013
Het is alweer februari, de eerste maand van het jaar zit er al weer op! Toch willen we als Ouderraad nog
even kort terugblikken op de kerst. Het versieren van de school was dit jaar snel gepiept, dankzij de opkomst
van vele ouders die met de kerstbomen, lampjes en kerstballen aan de slag gingen.
En dan de kerstmusical, met als thema de Wereldmarkt. Het is dit jaar wederom een prachtige viering
geworden. School en OR hadden dit jaar extra veel hulp nodig. Heel veel dank aan alle hulpouders, zonder
jullie hadden we dit niet kunnen doen! Er waren ouders die kostuums hebben gemaakt; andere ouders
stelden allerlei attributen beschikbaar, zoals de marktkramen, de djembées, de voederbak en hééeel veel
knuffels. Mede daardoor is de kerstviering er een geworden om trots op te zijn! De samenwerking tussen
Ouderraad en docenten is ook weer uitstekend verlopen.
Oliebollenactie
Eind vorig vroeg de JUMBO ons of we wilden meedoen aan een oliebollenactie. Na een wat moeizame start
liep het uiteindelijk heel goed. Wat hebben de leerlingen hun best gedaan om zoveel mogelijk oliebollen en
appelflappen te verkopen! De opbrengst was boven verwachting. Hierdoor konden we ons toch aan het
originele plan houden en hebben we het grootste deel aan de Voedselbank geschonken, namelijk 607,67
Euro. Daarnaast wordt een deel van de opbrengst besteed aan sport-, spel- en knutselmateriaal voor de
school, te weten 297,26 Euro. Daar zijn we heel blij mee.
Aan de verkoop was een kleine wedstrijd verbonden. De prijswinnaars van beide locaties zijn afgelopen
maandag zowel op school als bij de JUMBO in het zonnetje gezet! De winnaars (zie foto) waren natuurlijk
blij met hun prijzen.

De Ouderraad wil iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan het welslagen van de actie, natuurlijk de
verkopers, maar ook iedereen die van de heerlijke oliebollen gesmuld heeft, heel hartelijk bedanken!
Ouderlijke bijdrage
De kinderen hebben in oktober een brief meegekregen over de ouderlijke bijdrage. Zoals u weet is uw
bijdrage hard nodig om ook dit jaar de viering van o.a. Sinterklaas, Kerst, Pasen, de Sportdag, Koningsdag,
het Schoolfeest en natuurlijk ook de Avondvierdaagse weer mogelijk te maken. We rekenen op uw steun! Uit
ervaring weten we inmiddels dat de betaling nog wel eens vergeten wordt. Twijfelt u, check dan nog even of
u heeft betaald. We hebben de bijdrage echt hard nodig. Alleen zo kunnen we juist die dingen die de
schooltijd van uw kinderen zo leuk maken, mogelijk maken. Alvast bedankt!
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Oproep nieuwe leden!
De komende weken gaan de desbetreffende commissies al weer aan de slag met de voorbereidingen voor
Pasen en de Koningsspelen. Aangezien er een aantal OR-ouders de Ouderraad gaat verlaten omdat hun
kinderen van school gaan, zijn we nu al op zoek naar nieuwe leden, zodat de huidige leden de nieuwe nog
kunnen inwerken. Op beide locaties hebben we nieuwe leden nodig! De OR is onderverdeeld in een aantal
commissies. Hierdoor valt de tijdsinvestering mee. U kiest enkele commissies die u leuk vindt; het is dus niet
zo dat u bij alle activiteiten inzetbaar moet zijn. Denkt u erover om de OR te komen versterken, dan is het
wellicht een idee om een vergadering bij te wonen om te kijken wat het inhoudt. Het is dankbaar werk, het is
altijd weer fijn om te zien hoe de kinderen van de activiteiten genieten!
De eerstkomende vergadering vindt plaats op dinsdag 4 februari a.s. om 20.00 uur.
Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met de voorzitter: Marika Prins-Smit, email:
ouderraad@cbsaquamarijn.nl.
Agenda februari 2014
Dinsdag 4 februari
Dinsdag 4 februari
Vrijdag 7 februari
Dinsdag 11 februari
Dinsdag 11-2, woensdag 12-2,donderdag 13-2
Donderdag 13 februari
Donderdag 13 februari
Maandag 24 februari t/m 28 februari

MR vergadering
OR vergadering
Rapporten gaan met de leerlingen mee naar huis
Voortgangsrapportage
Cito Eindtoets groep 8
Voortgangsrapportage
GMR vergadering
Voorjaarsvakantie

Activiteiten in het Centrum voor Jeugd en Gezin Vinkhuizen Februari 2014
* Aankondiging nieuwe workshops Tijd Voor Toekomst. Start: begin maart. Heb je een tijdlang vooral voor
je kinderen gezorgd en je hebt nu wat meer tijd voor jezelf? Je wilt meer buitenshuis doen maar je weet nog
niet wat? Misschien weer aan het werk of vrijwilligerswerk? Of een opleiding? De workshops bieden je de
gelegenheid om meer duidelijkheid voor je zelf te krijgen en te ontdekken waar je kwaliteiten liggen.
De workshops zijn voor vrouwen en worden gegeven door Zohrer Salim vanuit het CJG. De workshops, 10
in totaal, vinden plaats op de ochtenden. De data worden zo snel mogelijk bekend gemaakt. Er zijn geen
kosten aan verbonden. Aanmelden is nodig.
* Hans de Troubadour: maandag 3 februari van 11.30- 12.00 uur Samen met je peuter genieten van de
liedjes en muziek van Hans de Troubadour? Dat kan in het Centrum voor Jeugd en Gezin Vinkhuizen. Hans
de Troubadour komt elke maand in het CJG voor peuters en hun ouders of grootouders. Heb je ook een
peuter? Geniet dan samen met je (klein)kind van de liedjes en gitaarmuziek van Hans de Troubadour.
* Speel Mee! dinsdag 4 en 18 februari 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. Aanmelden is
niet nodig.
* Vragenuurtje Diëtiste: maandag 10 februari van 10.00- 11.00 uur. Elke maand komt een diëtiste een uurtje
in de huiskamer van het CJG. Ouders kunnen vragen stellen over voeding en beweging, kinderen die niet
willen eten, kinderen die je te mager of te dik vindt, last van verstopping, enz. Kom gerust langs als je vragen
hebt.
* Inloopspreekuur Gezond Opgroeien: vrijdag 21 februari van 10.00- 11.30 uur.Naast het maandelijkse
vragenuurtje in de huiskamer is er ook de mogelijkheid om individueel vragen te stellen aan de diëtiste
tijdens een maandelijks inloopspreekuur. Ria Habraken is diëtiste en lactatiekundige. Je kunt dus ook vragen
stellen over borstvoeding.
* Voorjaarsvakantie: maandag 24 t/m vrijdag 28 februari De huiskamer van het CJG is in de
voorjaarsvakantie geopend op maandagochtend 24 februari en donderdagochtend 27 februari van 9.30 tot
12.00 uur
* Informatie of aanmelden: Trudy van der Ley, CJG consulent Vinkhuizen, Veldspaatstraat 484/3
Tel. 06-13198190 of e-mail t.vanderley@cop-groningen.nl
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Gratis proefles bij GVAV-Fit
Ben jij op zoek naar een leuke en sportieve bezigheid?
Elke week biedt GVAV-Fit groepslessen aan voor dames 18+ in de gymzaal van lokatie Gravenburg.
Het zijn kleine groepen van zo’n 15 personen. Er worden in het uur verschillende sporten gegeven zoals
steps, pilates en bbb-fitness. Meld je dan nu snel aan voor een gratis proefles! VOL=VOL
Lestijden Maandag
19.30 - 20.30 en 20.30 - 21.30
Donderdag 19.30 - 20.30 en 20.30 - 21.30
Maandag:
tessagrondsma@hotmail.com
Donderdag:
anouk_okker@hotmail.nl
Vermeld in uw mail s.v.p. duidelijk uw naam en voorkeurstijdstip. Voor meer informatie kijk op:
www.gvavgymnastiek.nl
Zumba inda zity: Hip Hop lessen
Vanaf 4 maart kan je Hip Hop lessen gaan volgen! Het is voor kinderen van 10 - 12 jaar.
Het begint om 17.00 uur in het speellokaal van OBS De Feniks.
Je bent welkom voor een gratis proefles! Meer info en opgave via www.zumbaindazity.nl
Mail: zumbaindazity@hotmail.com, tel.: 06-12602037
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

Olympische Winterspelen
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