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Trefwoord
Woorden van wel: Over regels die voorschrijven welke dingen we niet moeten doen. Over de Tien Geboden
die ons uitdagen om de juiste dingen wel te doen.
Op je sterkst: Hoe gebruik je jouw energie? Waarom komt er soms niks van terecht? En wanneer ben je op
je sterkst?
De Verhalenboom: Over de kracht van verhalen, over wat een verhaal met mensen doet en wat mensen met
een verhaal 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!
In week 23 ontvangt u de tiende uitgave van Klasse!Nieuws! Hierin leest u welke lesstof we in juni en juli 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.
Margemiddag 3 juni
Dinsdagmiddag aanstaande (3 juni) hebben we op school een margemiddag. Alle leerlingen zijn om 12.15
uur vrij.
Een zoon!
Juf Anne is 22 april jl. bevallen van een prachtige en gezonde zoon! Hij heet Niek Daan.
“Anne, Richard en Maud: Van harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie zoon en broertje!”

Verkeersexamen groepen 8, 19 mei 2014
Op 19 mei 2014 hebben wij als groep het verkeersexamen
gefietst. We zijn gestart bij het politiebureau in Vinkhuizen. We
werden verdeeld in de nummers 21 tot en met 33. De route
was vrij lang. We reden de weg rechtdoor bij het politiebureau,
daar sloegen we rechtsaf. En toen reden we door Vinkhuizen
en in de buurt van het winkelcentrum Paddepoel verder. Hier
een mening van Rezon Oosterhof: “Het was een best lange
route. Bij het begin dacht ik dat ik te ver fietste vanwege dat ik
geen bord meer tegen kwam! Maar het bleek dat alle borden
op een behoorlijke afstand van elkaar stonden. Maar het was
wel leuk om te fietsen!’’ Mart Nomden: “Bij mij ging het redelijk,
ik had één keer het gevoel dat een oude dame me volgde.’’
Door Mart Nomden en Rezon Oosterhof, groep 8a
Uitnodiging VCOG-ouderavond over Passend Onderwijs (bijgevoegd)
Na de zomervakantie gaat na jarenlange voorbereiding (en soms vertraging) het Passend Onderwijs van
start. Nieuwe regels en afspraken rondom de zorg aan leerlingen vanaf het moment van aanmelding. Het
bestuur van onze tien scholen (de VCOG) heeft daarom voor belangstellende ouders een voorlichtingsavond
georganiseerd. De uitnodiging voor deze avond sturen we samen met deze nieuwsbrief naar u toe. Thema’s
die ter sprake zullen komen zijn o.a. de zorgplicht, de arrangementen voor extra onderwijsbehoefte en de
samenwerking tussen ouders en school.
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Groepsindeling en personeelsinzet
We zijn op school al druk bezig met alle voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. We hopen de
groepsindelingen en de personeelsinzet de komende week uitgewerkt te hebben. Wanneer alles klaar en
doorgerekend is, informeren we u zo spoedig mogelijk. Dat we nog even tijd nodig hebben komt met name
ook door ons streven om het komende schooljaar waar mogelijk ‘meer ondersteunende handen’ in de
groepen in te zetten. In de brief over de nieuwe TMO-opzet hadden we dit nieuwe beleid al gemeld.
Inloopmiddag: dinsdag 10 juni 15.15
Dinsdag 10 juni 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 15.15–15.45 uur.
Voortgangsgesprekken groepen 1 t/m 7
Maandag 10 juni ontvangt u een uitnodiging voor de voortgangsgesprekken. De voortgangsgesprekken zijn
voor de leerlingen van de groepen 1 t/m 7. De eerste ronde is op dinsdag 24 juni en de tweede ronde is op
26 juni. Tien minuten voor aanvang van het gesprek ligt het werk van uw kind ter inzage.
Vrijdag 20 juni ontvangen de leerlingen van de groepen 1 t/m 7 hun rapport.
Nieuws van de MR:
De MR heeft ingestemd met het nieuwe plan voor de TMO/ continurooster. Op de website onder het kopje
MR kunt u hier meer over lezen.
Op de website staat ook een kleine enquête over de functie van de schoolfotograaf. Wij willen graag uw
mening hierover. Dus we vragen u om even de moeite te nemen om de vragen te beantwoorden.
http://cbsaquamarijn.nl/MR/Raadpleging.aspx
Op maandag 26 mei was er een MR-vergadering over de formatie 2013-2014.De laatste MR-vergadering
van dit schooljaar is op dinsdag 10 juni.
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 050-3674991, M 06-20611660
Agenda juni en juli 2014
Donderdag 29 mei en vrijdag 30 mei
Dinsdag 3 juni
Zondag 8 juni en maandag 9 juni
Dinsdag 10 juni
Dinsdag 10 juni
Zondag 15 juni
Maandag 16 juni t/m 20 juni
Donderdag 19 juni
Vrijdag 20 juni
Dinsdag 24 juni en donderdag 26 juni
Dinsdag 1 juli
Woensdag 2 juli
Donderdag 3 juli
Vrijdag 4 juli
Maandag 7 juli t/m 17 augustus
Maandag 18 augustus

Junimaand

Hemelvaart, alle leerlingen zijn vrij
Margemiddag, alle leerlingen zijn om 12.15 vrij!
Pinksteren, de leerlingen zijn maandag vrij
Inloopmiddag 15.15 – 15.45
MR vergadering
Vaderdag
Schoolreisweek
GMR vergadering
Rapporten mee
Voortgangsgesprekken groepen 1 t/m 7
11.00 leerlingen nemen een kijkje in de nieuwe groep
Afscheid groep 8a en 8b
Laatste schoolmiddagactiviteit
Laatste schooldag
Zomervakantie
Start nieuwe schooljaar

Schoolreismaand
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INFORMATIE VAN BUITEN
Activiteiten in het Centrum voor Jeugd en Gezin Vinkhuizen Juni 2014
Vakantie met een Smalle Beurs: maandag 2 juni van 9.30 tot 10.30 uur: Voordat je het weet is het weer
zomervakantie en de meeste ouders willen er graag met hun kinderen op uit in deze periode. Het moest
alleen niet zo veel kosten! Toch zijn er ook vakantiemogelijkheden en uitstapjes die nog wel betaalbaar zijn.
Samen met Fatima Belhaj van de Groninger Kredietbank worden de verschillende mogelijkheden besproken.
Aanmelden is niet nodig.
Loopgroep Vinkhuizen! Elke dinsdag van 9.15 tot 10.15 uur (start CJG): Weet je dat vrouwen in
Vinkhuizen mee kunnen doen met een wandel-en looptraining? En dat daar geen kosten aan verbonden
zijn? Wil je meer in beweging komen maar niet alleen, dan is dit de gelegenheid. Zowel gevorderden als
beginners kunnen meedoen. De looptraining wordt georganiseerd en begeleid door De Helpen (Beweeg- en
Leefstijlprogramma) i.s.m. Vrouwencentrum Jasmijn. De groep start om 9.15 uur in het CJG (verzamelen
vanaf 9.00 uur). Aanmelden is niet nodig.
24 uur per dag moeder. Waar haal jij de energie vandaan? woensdag 11 juni van 9.00 tot 10.30 uur
Moederschap is mooi maar kost soms ook heel veel energie. Je moet er altijd maar weer zijn voor de
kinderen en natuurlijk doe je dat met liefde. Maar soms ben je gewoon erg moe en lijkt alle energie
verdwenen. Hoe zorg jij dat je toch weer energie krijgt? En wat geeft je energie? Samen met Zohreh Salim
gaan we aan de koffietafel hierover in gesprek. Aanmelden is niet nodig.
Hans de Troubadour: maandag 16 juni 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.
Onder het Genot van een Zomerse Maaltijd: woensdag 25 juni vanaf 10.00 uur: De vakantie staat voor
de deur, sommige gezinnen gaan weg, anderen blijven thuis. Een mooi moment om het seizoen af te sluiten
met een gezamenlijk etentje. Als iedereen een zomers gerecht meeneemt (bijvoorbeeld fruit- of andere
salade) wordt het weer genieten met elkaar! Wel even aanmelden!
Inloopspreekuur Gezond Opgroeien: vrijdag 27 juni 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.
Informatie of aanmelden: Trudy van der Ley, CJG consulent Vinkhuizen, Veldspaatstraat 484/3
Tel. 06-13198190 of e-mail t.vanderley@cop-groningen.nl. Facebook: centrum voor jeugd en gezin
vinkhuizen

Om alvast een klein beetje in de stemming te komen …
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