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Trefwoord
Lekker makkelijk. Over de weg van de minste weerstand of de bereidheid om ergens moeite voor te doen.
Macht. Over macht en onmacht, de macht van het kleine en het vermogen om goed te doen. Over verzet en
bevrijding.
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!
Na de voorjaarsvakantie ontvangt u de zevende uitgave van Klasse!Nieuws! Hierin leest u welke lesstof we
in maart 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 Jolanda is 28 januari jl. bevallen van een prachtige en gezonde dochter! Ze heet Mieke Johanna.
“Jolanda en Klaas, van harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie dochter!”
Personele mutaties (locatie Gravenburg)
Er vinden na de voorjaarsvakantie aantal personele mutaties plaats . Een overzicht van de gewijzigde
personeelsinzet:
Groep G6a
Juf Marjan zal haar vrije dag veranderen van de vrijdag naar de woensdag. Juf Els zal op woensdag de
lessen blijven verzorgen.

Groep G5b
Juf Anne is door de bedrijfsarts geadviseerd om vanaf deze week minder voor de groep te staan. Dit houdt in
dat ze op dinsdag- en donderdagmiddag (4 en 11 maart) niet voor de groep staat. Meester Peter zal op
dinsdagmiddag de lessen voor de groep verzorgen en Juf Kim op donderdagmiddag.
Juf Anne zal op 14 maart met zwangerschapsverlof gaan. Meester Peter zal in deze periode de lessen gaan
geven op maandag t/m donderdag. Op dit moment is nog niet bekend wie dit gaat doen op vrijdag. Zodra
hierover meer bekend is, informeren we u.
Groep G7a
Op 4 en 11 maart zal juf Marjolein de lessen verzorgen in de groep. Vanaf 17 maart zal zij alle dagen in
groep G7a werken.
Kanjer-Complimenten dag

Het is erg leuk om te krijgen en je wordt ermee verwend,
Rarara, wat is het? Het is een compliment.
Een compliment, oh oh, een compliment,
Iedereen verdient wel eens een compliment.
Als je wat leuks, wat goeds, wat moois, wat liefs, bij een ander ziet
Denk dan aan dit lied
Zeg het, spreek het uit, maak die ander blij
Wat een kanjer, wat een kanjer ben jij!
Op zaterdag 1 maart is het de nationale complimentendag. We besteden daarom op maandag 3 maart, op
allerlei verschillende manieren, in alle groepen aandacht aan het geven van complimenten.
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Project “WATER”
Van 5 t/m 19 maart organiseren we weer de jaarlijkse projectweken. Dit jaar hebben we voor het thema
“WATER” gekozen. We openen het project met de kinderen op woensdag 5 maart.
Op woensdag 19 maart van 11.45 – 12.30 uur bent u van harte welkom om naar het resultaat van ons
harde werken te komen kijken.
Om de school in watersferen te brengen ontvangen we maandag 3 maart graag een foto waarop uw kind
met een aspect van water staat afgebeeld. Tijdens de projectweken organiseren we ook een proefjescircuit
en gaan we op excursie. Informatie hierover ontvangt u via de mail. We doen graag een beroep op u!
Inloopmiddag: donderdag 27 maart
Donderdag 27 maart 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: 15.15 - 15.45 uur.
NOTEER ALVAST IN UW AGENDA : margedag 4 april
Op vrijdag 4 april zijn alle leerlingen vrij. We hebben dan een extra margedag.
Koningsspelen/sportdag
De sportdag zal dit jaar plaatsvinden op vrijdag 25 april. Wij verwachten alle leerlingen die dag om 8.30 uur
op sportpark De Hoogte in Hoogkerk. Om 12.30 uur kunnen de kinderen hier weer worden opgehaald.
Voor de groep 1t/m 4 zijn er sport- en spelactiviteiten georganiseerd en voor de groepen 5 t/m 8 willen we
clinics organiseren.
Dit kan niet zonder uw hulp! Hierbij willen we u van harte uitnodigen om een clinic op deze dag te
verzorgen. Bent u actief binnen een vereniging/ club of heeft u hier connecties die bijv. voor de materialen
kunnen zorgen, dan horen we dat graag!
Lijkt het u wat om deze dag tot een geslaagde dag te maken, geef u dan op bij Frits Koster. Heeft u nog
vragen, dan kan u ook mailen naar Frits. Zijn emailadres is: f.koster@cbsaquamarijn.nl
Bericht vanuit de MR: brief ouderraadpleging i.v.m. TMO en daaraan gerealteerde Schooltijden
De brief die een paar weken geleden verspreid is onder de ouders is blijkbaar niet overal via de mail
ontvangen. Ook op de website is de gemailde brief geplaatst. Op de website kunt u via het tabblad van de
MR naar de raadpleging. Hier vindt u de link naar de enquête:
http://www.cbsaquamarijn.nl/MR/Raadpleging.aspx..
Ook de vragen en antwoorden van de inloopavond op 17 februari jl zijn op deze webpagina na te lezen.
Locatie Reitdiep: route via schoolplein
We merken steeds vaker dat kinderen en ouders via het plein van KITS en COP een korte route naar onze
hoofdingang nemen. Dit is niet de bedoeling. Een vriendelijk verzoek, ook namens de medewerkers van
KITS en COP, om voortaan de gebruikelijke route via ons eigen schoolplein te nemen.
Agenda maart 2014
Maandag 24 februari t/m 28 februari
Maandag 3 maart
Woensdag 5 maart
Dinsdag 18 maart
Woensdag 19 maart
Zaterdag 22 maart
Donderdag 27 maart
Vrijdag 4 april

Voorjaarsvakantie
Complimentendag
Start Projekt Water
MR vergadering
Afsluiting Projekt Water
Concert groep G6b
Inloopmiddag
Margedag, alle leerlingen zijn vrij

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@ggd.groningen.nl T 050-3674194, M 0620611660

We wensen iedereen een heerlijke en ontspannen voorjaarsvakantie!
Tot maandag 3 maart!
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