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Trefwoord
Macht, over macht en onmacht, de macht van het kleine en het vermogen om goed te doen. Over verzet en
bevrijding. Vasthouden en loslaten, als je alleen maar vasthoudt aan het bekende, ontdek je niet hoe de
wereld en jijzelf mooier en gelukkiger kunnen worden. Over Jezus die mensen meeneemt en vrij maakt, ook
als hij er zelf niet meer is.
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!
Maandag 31 maart ontvangt u de achtste uitgave van Klasse!Nieuws! Hierin leest u welke lesstof we in april
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.
De Grote Rekendag: Kijk, mijn klas!
Woensdag 2 april vindt de landelijke Grote Rekendag plaats. Dit is een initiatief van de
Universiteit Utrecht en uitgeverij Malmberg.
Het thema voor de Grote Rekendag is ‘je groep en school grafisch in beeld brengen’.
De kinderen maken in alle groepen verschillende grafieken over wat hen typeert en wat hen
bezighoudt. Bij het maken van een grafiek gaat het om het verzamelen van gegevens.
Als de gegevens verzameld zijn , is het zaak dat de kinderen goed nagaan hoe je deze
gegevens zo kunt ordenen dat er een overzichtelijk beeld ontstaat.
Het gaat over het aantal boterhammen dat ieder kind eet of over de hoeveelheid fruit dat per dag wordt
gegeten, de hartslag wordt gemeten voor en na een lichamelijke inspanning, er wordt een drinkdagboek
bijgehouden , welke sporten worden door de groep beoefend of hoeveel knikkers kun je in één hand houden.
Alle verkregen gegevens worden in grafieken verwerkt en besproken.
UITNODIGING: Woensdag 2 april bent u van harte welkom om van 12.30 tot 12.45 de resultaten van
deze ochtend te komen bekijken in de klas van uw kind!

Paasviering: donderdag 17 april
Donderdag 17 april gaan we het Paasfeest vieren. We gaan met de groepen 1 t/m 8 samen vieren dat het
Pasen is. De viering zal voor het grootste deel door de kinderen zelf worden gedaan.
De dag zullen we afsluiten met een gezamenlijke lunch in de groep. Om deze lunch te doen slagen willen we
een beroep doen op u. Er komen op maandag 7 april intekenlijsten te hangen bij de deur van het lokaal,
waarop staat wat u mee kan nemen voor de lunch.
Deze dag werken wij met een continuerooster. Dat betekent dat de kinderen niet om 12.15 uur, maar
om 13.30 vrij zijn. ’s Middags is er dus geen les meer. Denkt u er aan dit eventueel door te geven aan de
NSO/ BSO?
Alle kinderen mogen voor de ochtendpauze net als anders drinken en fruit meenemen. Voor de lunch vragen
we de kinderen zelf een bord, bestek en een beker mee te nemen (voor zien van hun naam).
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Margedag 4 april (alle leerlingen vrij)
Op vrijdag 4 april zijn alle leerlingen vrij. We hebben dan een extra margedag.
Koningspelen 25 april
Op vrijdag 25 april a.s. vieren we met alle leerlingen
van de AquaMarijn de tweede editie van de jaarlijkse Koningsspelen.
Dit jaar sporten we op:
Sportpark de Held
De Verbetering 50, 9744 DZ Groningen
De voorbereidingen zijn in volle gang. De ouderraad, een team studenten van het ALFA-college werken met
ons samen om er een fantastisch feest van te maken.

Alle kinderen worden om 8.30 uur op het sportveld verwacht.
Om 12.30 uur is het afgelopen.
Als ouders/verzorgers zelf even de BSO/NSO hierover informeren !!

Dit jaar doen we
de Kanga !
Uitbreiding locatie Reitdiep
Het weer is ons zeer gunstig gezind geweest en dat is voor de bouwactiviteiten een dikke meevaller.
Inmiddels is al duidelijk te zien hoe de locatie er na de zomervakantie uit komt te zien. De contouren van de
twee vides als een soort ‘tweede etage’ zijn al duidelijk zichtbaar. Hoe langer we er naar kijken, des te meer
zin we nu al in volgend jaar hebben. We zijn blij dat ouders en leerlingen door de overlast heen willen kijken
en zich daarbij vooral richten op de kansen die de uitbouw ons straks gaat bieden. Nog een paar maandjes
geduld en dan is het zover!
Engels in de onderbouwgroepen
Nu we het vakgebied Engels met ingang van dit schooljaar in de groepen 5 en 6 hebben ingevoerd zijn we
inmiddels al druk bezig om de mogelijkheden te onderzoeken om ook in de onderbouwgroepen de leerlingen
in aanraking te brengen met de Engelse taal. We willen dit traject zorgvuldig doorlopen. Het liefst zouden we
na de zomervakantie willen starten. Kortgeleden hebben we op uitnodiging van het Europees platform het
congres Early English bijgewoond in het kader van VVTO (Vroeg-Vreemde-Talen-Onderwijs). Naast een
aantal plenaire inleidingen en individuele workshops was er ook ruimte om de opgedane ervaringen op
andere basisscholen te delen. We houden u op de hoogte van alle ontwikkelingen.
Cito-Eindtoets en verwijzing naar Voortgezet onderwijs
We hebben ook dit voorjaar gewoon alle leerlingen in groep 8 de Eindtoets Basisonderwijs (‘Citotoets’) laten
maken. Onze eindscore was 535,4 en daarmee scoorden we een volle punt boven het landelijk gemiddelde.
Omdat we iedereen hebben laten deelnemen mogen we de score eventueel nog corrigeren waardoor het
gemiddelde nog ruim een punt hoger zou worden. Voor de verwijzing naar het Voortgezet Onderwijs is dit
jaar de eindtoets voor het eerst niet meer de norm. In overleg met het Voortgezet onderwijs is er voor
gekozen om het leerlingvolgsysteem van de basisschool over de laatste drie schooljaren leidinggevend te
laten zijn. Hiermee lopen we al vooruit op het verschuiven van de Eindtoets Basisonderwijs naar de maand
mei m.i.v. volgend schooljaar.
TMO
De uitslag van de TMO-enquête was overduidelijk. In grote meerderheid is gekozen voor optie 2: een
continurooster op de maandag, dinsdag en donderdag. De woensdag- en vrijdagmiddag blijven in de optie 2
ongewijzigd. Op dit moment zijn we bezig om alles in een organisatorische uitwerking te gieten. Wanneer
alles is uitgewerkt en de MR hiermee heeft ingestemd, ontvangt u aanvullende informatie. We hopen u de
precieze tijden voor de meivakantie te kunnen melden.
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Noordelijke Tandenpoetsweek 2014
In april 2014 (week 16 en 17) geven studenten van de opleiding
mondzorgkunde van de Hanzehogeschool voorlichting over
mondgezondheid en een poetsinstructie aan kinderen van de
groepen 1/2, 4 en 7.basisschool. Deze lessen worden gegeven
in samenwerking met de GGD Groningen, de GGD Fryslân en
GGD Drenthe in de betreffende provincies.
Goed poetsen is en blijft de basis voor een goede mondgezondheid.
Nieuws vanuit de ouderraad
Olympische spelen
Deze winter was erg zacht, maar voor de schaatsliefhebbers was het toch een
leuke tijd, vanwege de Olympische Spelen. Ook op school is er veel aandacht
aan besteed. De kinderen hebben veel mooie werken geknutseld. De OR heeft
olympische ringen opgehangen en de giraffe in de hal omgetoverd tot mascotte.
Elke keer dat er weer een medaille door een van onze schaatsers werd
gewonnen, kreeg de giraffe er een medaille om zijn nek bij. Uiteindelijk
bezweek hij bijna onder wel tweeëntwintig medailles! Gelukkig heeft hij een
sterke nek!
Ouderbijdrage
Al flink wat ouders hebben de ouderbijdrage overgemaakt, maar nog niet
iedereen. Mocht u dit lezen en het nog niet hebben gedaan, doet u dit dan
alstublieft dit dan zo snel mogelijk, zodat de ouderraad het nog leuker kan
maken.
De lente is aangebroken en dat betekent dat er weer veel activiteiten op stapel staan. Volgende week wordt
de school in paassfeer gebracht en komen er weer inschrijflijsten voor het paasontbijt op de deuren te
hangen.
Ook aan de komende Koningsspelen wordt gewerkt, de commissie is druk bezig met de voorbereidingen.
Wandelen in het Reitdiep: de Avondvierdaagse
We gaan weer vier avonden wandelen in het Reitdiep en wel van 19 mei t/m 22 mei. We gaan als
ouderraad weer drie dagen in school zitten om de inschrijving te doen. Dit is gepland op 9, 10 en 11
april. Als u kind(eren) gaat/gaan mee lopen, kunt u alleen inschrijven op deze dagen.
U vindt bij deze nieuwsbrief een digitale informatie brief over de avondvierdaagse.
We hopen op een grote opkomst en mooi wandelweer.
Met vriendelijke groeten, het Ouderraad team – ouderraad@cbsaquamarijn.nl
Agenda april 2014
Woensdag 2 april
Grote Rekendag
Woensdag 2 april
Ouderraadsvergadering
Vrijdag 4 april
Margedag, alle leerlingen zijn vrij
Zondag 13 april
Palmpasen
Maandag 14 april t/m 25 april
Noordelijke tandenpoetsweken
Donderdag 17 april
Paasvieringen
Donderdag 17 april
Continurooster: alle leerlingen zijn om 13.30 vrij!
Vrijdag 18 april
Goede vrijdag: alle leerlingen vrij
Maandag 21 april
Tweede paasdag: alle leerlingen vrij
Niet vergeten het schoolbedrag z.s.m. te betalen !
Informatie uit de VCOG: Nieuwe directeur- bestuurder VCOG
De VCOG is verheugd te kunnen meedelen dat zij een nieuwe directeur- bestuurder heeft
gevonden. Na een gedegen en zorgvuldige procedure zijn de benoemingsadvies commissie en de
selectiecommissie unaniem en vol enthousiasme tot de conclusie gekomen dat de heer John
Wind de juiste persoon is om de VCOG naar de volgende organisatie fase te leiden. Een fase
waarin kwaliteit en excellentie nog meer centraal zullen komen te staan.
John Wind is van harte bereid deze functie te aanvaarden. Op dit moment is John werkzaam op
het Noorderpoort als manager bedrijfsvoering, directeur van een school voor beroepsonderwijs
en een school voor volwassenen educatie. John heeft onderwijskunde gestudeerd aan de
Rijksuniversiteit in Groningen. Voor de opgedane onderwijservaring in de afgelopen jaren heeft hij een ruime en
gevarieerde werkervaring in het bedrijfsleven opgebouwd. De VCOG verheugt zich op een vruchtbare samenwerking
vanaf volgend schooljaar met de nieuwe directeur-bestuurder.

Nieuwsbrief april 2014 cbs AquaMarijn

INFORMATIE VAN BUITEN
Wijkteam Gravenburg: Paaseieren zoeken in Gravenburg
Een paar weken geleden heeft u in de Westerkrant een oproep kunnen lezen voor de oprichting van een
wijkteam voor Gravenburg. Dat is gebeurd! De nieuw opgerichte activiteitencommissie wil graag mensen uit
de wijk uitnodigen om elkaar te ontmoeten en de wijk wat verlevendigen. Als eerste activiteit organiseren we
een Paasfeest voor kinderen.
Wat gaan we doen? Paaseieren zoeken! Rondom de school liggen eitjes verstopt. Wie vindt het gouden ei?
Als je hem inlevert bij de paashaas, kun je een leuke prijs winnen. Er is een veldje voor de jongste kinderen
en een veldje voor iets oudere kinderen.
Voor wie? Kinderen van 2-10 jaar uit de buurt. Oudere broers en zussen, ouders en buren zijn ook allemaal
welkom voor een kopje koffie, ranja of ouderwets Gronings noten schieten.
Wanneer? Maandag 21 april, tweede Paasdag, van 10:30-11:30 uur. Verzamelen voor de school.
Kost het wat? 1 euro per kind, betalen bij de koffietafel.
Hoe doe ik mee? Meld je aan voor 11 april via info@gravenburg.info. Vermeld de naam en leeftijd van de
deelnemer(s).
Naast paaseieren zoeken we ook nog vrijwilligers! Stuur ook graag een mailtje als je zin hebt om te helpen
met verstoppen of koffie zetten of schenken, of als je leuke ideeën hebt om de feestvreugde te verhogen,
bijv. leuke paasactiviteiten die bij dit programma aansluiten.
De Bazuin: Muzieklessen in groep G6
Misschien hebben jullie de laatste weken al enige muzikale klanken gehoord van uit de klas van groep 6b.
Dat is op zich niet heel verwonderlijk, want deze groep heeft muziekles op een blaasinstrument gevolgd. De
leerlingen hebben leren muziek maken op een trompet, cornet of bugel. Wekelijks heeft Pieter de Jong een
uur muziekles verzorgd. De leerlingen hebben de instrumenten mee naar huis gekregen om thuis ook te
oefenen. Dit tien weken durend project is zaterdag 22 maart jl. afgesloten met een spetterend concert samen
met “Chr. Muziekgezelschap de Bazuin Groningen”. De reacties op dit
concert zijn zeer positief. Zowel de Bazuin als de leerlingen als het vele
publiek hebben allen genoten van dit concert.
De Bazuin en Pieter hebben genoten van het verzorgen van de lessen in
groep 6b. Half mei start een zelfde project in groep 6a, we rekenen er op
dat dit net zo’n succes wordt als in groep 6b.
Ben jij of uw kind nieuwsgierig geworden voor het muziek maken? Wil jij of
uw kind graag op muziekles? Dat kan, Pieter geeft op donderdagmiddag na
15.15 muziekles in een van de klaslokalen van de Feniks. Volg de
muziektonen, en kom gerust eens langs voor nadere informatie. U kunt altijd bellen met Pieter: 0654294545.Ook kunt u via de Bazuin informatie opvragen per email: debazuin@debazuingroningen.com
Met vriendelijke groet, namens de Bazuin, Marlon Wolters

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
The Passion dit jaar op donderdag 17april in Groningen en live op tv

The Passion is de moderne en spraakmakende hervertelling van de laatste uren uit het leven van Jezus Christus. Het is
een groot cultureel popevenement, met het lijdensverhaal als leidraad en een groot verlicht kruis als blikvanger. Dit grote
kruis wordt door de stad gedragen en gevolgd door een lange stoet mensen. In het programma worden verschillende
scenes uitgebeeld met Bijbelse hoofdpersonen als Jezus, Maria en Judas en spelen Nederlandse popbands bekende
nummers. The Passion is daarmee het moderne antwoord op de Matthäus Passion.
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