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Trefwoord
Groeien: Over groeien in zelfstandigheid, leren omgaan met teleurstellingen en durven doorgroeien naar een
volgende, nieuwe fase in je leven.
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 meivakantie ontvangt u de negende uitgave van Klasse!Nieuws! Hierin leest u welke lesstof we in mei
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.
Koningsspelen 2014!
Vandaag hebben we meegedaan aan de Koningsspelen. Wij willen met de
Koningsspelen bijdragen aan een verbonden, sportieve en gezonde samenleving.
Vaste onderdelen van de Koningsspelen zijn het Koningsontbijt en de
Koningssportdag. Dit stond vandaag centraal om aan alle kinderen én hun ouders de
boodschap mee te geven dat samen goed ontbijten en actief bewegen heel belangrijk
zijn voor de gezondheid.
Vorig jaar zijn deze spelen voor het eerst georganiseerd in
het kader van de inhuldiging van onze koning. Dit jaar
hebben wij ervoor gekozen om naar de sportvelden van De
Held uit te wijken. Hier is door alle groepen van onze
school een sportief Oranjefeest gevierd!
Om deze dag tot een succes te maken is er hulp
ingevlogen vanuit verschillende hoeken. Allereerst willen
we de studenten van het Alfacollege bedanken voor hun
inzet. We zijn erg blij dat zij ons
willen helpen bij het organiseren
en begeleiden van dit
Oranjefeest! Ook bedanken we
de vele ouders die ons hebben
geholpen bij het begeleiden van groepen kinderen. Tot slot nog een dankwoord
voor de ouderraad. Ook zij zijn er mede verantwoordelijk voor dat deze dag een
succes gaat worden! Het is fantastisch dat we op onze basisschool gezamenlijk
zo’n groot project neer kunnen zetten!
In memoriam: Isa Jasper
Vandaag, op de dag van de Koningsspelen, is het precies twee jaar geleden dat we door een ernstig
ongeval afscheid moesten nemen van Isa Jasper. Een geweldige meid met een prachtige toekomst nog voor
haar. Omdat de Koningsspelen op het sportpark dichtbij de plaats van het noodlottig ongeval plaatsvinden,
leggen we vooraf aan de Koningsspelen daar bloemen neer als teken dat we haar nooit zullen vergeten.
Ook starten we de Koningsspelen met een moment van stilte.
Herinnering betaling ouderbijdrage
Behalve deze nieuwsbrief ontvangt u vandaag via de e-mail ook van de ouderraad een herinnering voor het
betalen van de ouderbijdrage (wanneer dit nog niet zou zijn gedaan).
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Personele mutaties per 12 mei 2014
Per 12 mei vindt er een aantal personele mutaties plaats. Deze mutaties zijn o.a. nodig om het opstarten
van een nieuwe instroomgroep op onze locatie Gravenburg mogelijk te maken. Een overzicht van de
gewijzigde personeelsinzet:
Instroomgroep Gravenburg G1f
Juf Bianke en juf Ivonne van der Deen zullen de leerkrachten worden van de nieuw te starten instroomgroep
Gravenburg. Op maandag en dinsdag zal juf Bianke de lessen verzorgen. Juf Ivonne gaat dit doen op
woensdag, donderdag en vrijdag.
Groep G5a
Juf Cyanda zal tot aan de zomervakantie de hele week de lessen gaan verzorgen in deze groep.
Groep G5b
Meester Peter zal de hele week de lessen gaan verzorgen in deze groep gedurende het
zwangerschapsverlof van juf Anne.
Groep G6a
Juf Marjan maakt op woensdag gebruik van de BAPO-regeling. Juf Maaike van der Kaap zal tot aan de
zomervakantie de lessen gaan verzorgen. U bent op woensdag 14 mei na schooltijd van harte uitgenodigd
om even binnen te lopen om kennis te maken met juf Maaike.
Groep G6b
Juf Paulien Schuil zal op vrijdag de lessen gaan overnemen van meester Peter. U kunt op vrijdag 16 mei na
schooltijd even binnen komen lopen om kennis te maken met juf Paulien.
Groep G7/8
Juf Monique gaat vrijdag 25 april met zwangerschapsverlof. Juf Kim Vloon zal de lessen in deze groep gaan
verzorgen tot aan de zomervakantie. Juf Kim is al bekend binnen de school, omdat zij de afgelopen tijd de
juf was van groep 5. Op maandag 12 mei kunt u om 15.15 uur even naar binnen lopen om kennis te maken
met juf Kim.
Groep R 3
Juf Jolanda is weer gestart na haar zwangerschapsverlof. Juf Jolanda werkt op maandag en dinsdag. Juf
Esther Doezeman verzorgt in deze groep de lessen op woensdag, donderdag en vrijdag.
Groep R5
Juf Marriet zal in verband met haar studie op de woensdagen tot aan de zomervakantie afwezig zijn. Juf
Marriet zal op deze woensdagen worden vervangen door juf Joyce. Juf Joyce verzorgt op vrijdag ook al de
lessen voor deze groep.
Groep R6/7
Juf Corine gaat op vrijdag 25 april met zwangerschapsverlof.
Het is altijd weer een flinke klus om tussentijdse mutaties passend en kwalitatief goed in te vullen. We
denken dat de gekozen oplossingen bijdragen aan de rust en het overzicht binnen onze basisschool .
TMO nieuwe opzet
In de vorige nieuwsbrief heeft u de resultaten van de ouderraadpleging kunnen lezen. We schreven dat na
instemming van de MR t.a.v. optie 2 (continurooster op de lange schooldagen) u vandaag zou horen wat de
nieuwe schooltijden met ingang van het nieuwe schooljaar gaan worden. Er moeten helaas nog een aantal
puntjes op de i worden gezet. Na de meivakantie informeren we u zo spoedig mogelijk. Onze excuses dat
we de nieuwe schooltijden nu nog niet definitief kunnen melden!
Voortgang ideeënwedstrijd
We willen u graag weer even informeren over de voortgang van alles prijswinnende ideeën.
De Kunstkratten
Inmiddels is het idee van Marrith Sinnema helemaal klaar om te worden gebruikt in alle groepen 3 en hoger.
Elk lokaal heeft vier gevulde kratten gekregen met elk daarin de materialen voor een bepaalde creatieve
techniek: stiften, pastelkrijt, houtskool en een betere kwaliteit kleurpotloden. Op de foto’s zien we hoe Marrith
met enkele klasgenoten alle kunstkratten aan het vullen is. In totaal 80(!!) gevulde kratten.
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Aanschaf en inzetten van Tablets (touchscreens)
Dit idee van Mathijs van Kuijk en Nick Vos is zeer ambitieus te noemen. Naast de gewonnen €10.000 moet
er nog een veelvoud aan euro’s worden ingezet om dit idee tot een succes te maken. Inmiddels hebben we
met het inzetten van diverse (aangevraagde) budgetten alles klaar om ‘de hele ICT-operatie’ stapsgewijs te
gaan uitwerken. De eerste stap is gezet door een bedrijf de opdracht te geven onze beide schoolgebouwen
geheel van een WIFI-netwerk te voorzien. Een goede WIFI-dekking is een absolute voorwaarde om alles
prima en storingvrij te kunnen laten werken. Bij diverse aanbieders zijn ook al de offertes voor de tablets
opgevraagd.Deze worden momenteel naast elkaar gelegd en vergeleken op de beschikbare mogelijkheden
(en natuurlijk ook op de prijs).
Mobiele speelvoorziening
Het ouderidee van Frank Schmitz heeft de VCOG-ouderwedstrijd gewonnen. Alle VCOG-scholen kunnen
daarom binnenkort een tweetal mobiele speeltoestellen aanschaffen (freeplayer/sportplaza). Op onze beide
locaties worden deze twee speeltoestellen geleverd. De VCOG plaatst zeer binnenkort de bestelling. Op de
locatie Gravenburg zal nog een container moeten worden geplaatst om alles te kunnen bergen.
Een schoolbreed CKV-aanbod (Culturele en Kunstzinnige Vorming)
Een werkgroep is ingesteld en deze is momenteel druk bezig alles in kaart te brengen. Een hele klus omdat
het een duurzaam karakter moet krijgen voor de komende jaren. Als al eerder vermeld is het doel een
schoolbreed CKV-aanbod waarin alle kunstdisciplines worden opgenomen (muziek, dans, drama etc.).
Locatie Reitdiep: Parkeren fietsen
Het aantal fietsen groeit, waardoor niet alle fietsen meer in de fietsenrekken kunnen worden geplaatst. De
gemeente gaat daarom binnenkort extra fietsenrekken plaatsen.
We merken dat het nu regelmatig voorkomt dat fietsen, die buiten de rekken worden geparkeerd, door het
bekende domino effect omvallen en beschadigingen oplopen. We willen u daarom vragen de fietsenrekken
zoveel mogelijk voor de kinderfietsen vrij te houden, aangezien uw fiets niet de hele dag bij school zal blijven
staan.
Met de fiets aan de hand
Wilt u er samen met uw kind om denken dat het gebied rond de fietsenrekken voetgangersgebied is? Nu
komt het regelmatig voor dat ouders en kinderen het terrein fietsend verlaten, waardoor er gevaarlijke
situaties ontstaan. Alvast bedankt.
Avond4daagse Reitdiep
Van 19 t/m 22 mei wordt er in het Reitdiep weer de avond4daagse georganiseerd. De start en finish locatie
zal de Rietwierde zijn. In verband hiermee zal de Slenk op deze dagen tussen 17.30 uur en 20.00 uur
worden afgesloten voor autoverkeer. Parkeren op de parkeerplaats van de Slenk zal dan dus niet mogelijk
zijn, met uitzondering van de ouders van KITS en de SKSG. In overleg met de verkeersbegeleiders ter
plaatse zullen zij wel beperkt toegelaten worden.
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met avond4daagsereitdiep@gmail.com.
Schoolreisbetalingen
Wanneer u het schoolreisbedrag vor uw kind(eren) nog niet heeft betaald hierbij het verzoek dit uiterlijk 15
mei te doen. De ‘Informatiebrief schoolreizen’ vindt u op onze website onder ‘nieuwsbrief 203-2014.
Agenda mei 2014
Maandag 28 april t/m vrijdag 9 mei
Zondag 11 mei
Donderdag 15 mei
Maandag 19 mei
Maandag 19 t/m 22 mei
Donderdag 29 mei en vrijdag 30 mei

Meivakantie
Moederdag
GMR vergadering
OR vergadering
Avondvierdaagse
Hemelvaart, alle leerlingen zijn vrij

INFORMATIE VAN BUITEN
Gratis proeflessen Zumbakids (6 - 9 jr) en Hip Hop voor kids (9 -12 jr)
Zumbakids is dansen en dansspelletjes doen op muziek waar kinderen van houden. Zumbakids is voor
kinderen van 6 – 9 jr. De les vindt plaats in speellokaal van OBS De Feniks op de dinsdag van 16.00 – 16.45
uur.
Hip Hop is een muziekstijl die bij kinderen erg in trek is. In een Hip Hop les leren kinderen van 9 t/m 12 jaar
dansen op hippe choreografieën zoals ze die van videoclips kennen. De les vindt plaats in speellokaal van
OBS De Feniks op de dinsdag van 17.00 – 17.45 uur.
Je kunt komen voor een gratis proefles. Wil je de lessen volgen dan kan dat met een strippenkaart!
Voor meer informatie of aanmelding zie: www.zumbaindazity.nl of bel 050-3186532 of 06-12602037
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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

FOTO-IMPRESSIE VAN DE START VAN DE KONINGSSPELEN 2014

We wensen iedereen een ontspannen en fijne meivakantie !
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