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Trefwoord
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.
Slechts klein deel van anti-pestmethodes effectief
Veel van de anti-pestprogramma’s (75% van het totaal) die op effectiviteit zijn beoordeeld, voldoen niet aan
de gestelde criteria. Dat concludeert de Commissie anti-pestprogramma’s die in opdracht van
staatssecretaris Dekker 61 methodes heeft beoordeeld.
Volgens de Commissie anti-pestprogramma’s, ondersteund door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), is het
bij 48 van de ingediende methodes niet aannemelijk dat ze pesten terugdringen. Het onderzoeken van de
effectiviteit van anti-pestmethoden is onderdeel van het plan van aanpak tegen pesten dat staatssecretaris
Dekker en de Kinderombudsman in 2013 hebben gepresenteerd.
Negen programma’s zijn beoordeeld als ‘in principe geschikt als anti-pestmethoden’. Deze programma’s zijn
voorlopig goedgekeurd en hebben slechts kleine theoretische en/of empirische aanpassingen nodig.
Een overzicht van de negen voorlopig goedgekeurde methodes/aanpakken:
Alles Kidzzz
Plezier op school
Sta sterk (training)
Kanjertraining
PRIMA
Vreedzame School
KiVa
Taakspel
Programma Alternatieve Denkstrategieën (PAD)
We zijn dus blij dat onze Kanjerschool-aanpak tussen de negen uitverkoren methoden staat. In het komende
schooljaar zullen we nader inzoomen op ons kanjerschoolbeleid. Waar gaat het goed en waar zijn
aanvullingen of aanpassingen nodig. Niet alleen in het team maar ook in de MR zal onze kanjer-aanpak
worden geagendeerd
Afscheid groep 8
Aan het eind van groep 8 wordt er regelmatig een traantje weggepinkt. Na de musical dringt het pas echt
goed door dat er afscheid genomen moet worden van de basisschool. Na de vakantie naar het Voortgezet
Onderwijs: iedere les van lokaal wisselen, voor elk vak een andere leraar, van oudste leerling terug naar de
fase van brugpieper, een school die niet meer dichtbij huis staat etc. etc. We wensen jullie allemaal een
superleuke tijd toe op de nieuwe school. Ontwikkel je talenten en laat zien wie je bent. Jullie mogen er zijn!
Ook voor cbs AquaMarijn is het even slikken. Een prachtig stel leerlingen zien we na de vakantie niet meer
om 8.30 uur naar binnen komen. Een gek idee. We zijn aan jullie gewend geraakt. Aan jullie grappen en
grollen maar ook aan jullie serieuze gesprekken over ‘later’ en over de dingen die jullie bezig houden. We
hopen dat jullie terug kijken op een mooie basisschooltijd. We nodigen iedereen sowieso uit om nog eens
een keertje (of vaker) langs te komen. We zijn nu al heel nieuwsgierig hoe het jullie gaat bevallen op de
nieuwe school. We wensen jullie het allerbeste en we zeggen dus: “Tot ziens!” En we kunnen niet beter
afsluiten dan met de drie prachtige woorden uit jullie afscheidsmusical De TV-kantine: “Volg je hart!”
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Een zoon!
Juf Monique is 25 juni jl. bevallen van een prachtige en gezonde zoon! Hij heet Julian Vigo. “Monique en
Gert: Van harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie zoon!”
Opzeggen van TMO niet nodig!
Het opzeggen van de Tussen de Middag Opvang (SKSG) is niet nodig. Dit gaat automatisch, doordat er
volgend jaar gestart wordt met een continu-rooster.
Bedankt! Heel erg bedankt!
Onderwijs wordt alleen een succes wanneer we het samen doen: de school EN de ouders. Het afgelopen
schooljaar is er opnieuw heel veel werk door de ouders verzet. Heel veel helpende handen bij al die
activiteiten die daardoor mogelijk werden. We willen iedereen bedanken voor het vertrouwen en de inzet in
het voorbije schooljaar. We vonden het TOP! U ontvangt vandaag daarom via uw kind(eren) een kleine
attentie waarmee we dit topjaar willen afsluiten. We hebben gemeend om daarnaast nog een extra
kleinigheidje aan te bieden aan de klasse-ouders. Ze zijn de stille krachten maar tegelijkertijd ‘de olie in de
machine’.

Plannen, plannen, plannen ….
Het komend schooljaar staat al volop in de steigers. En het wordt weer een schooljaar waarin we ons als
school opnieuw verder door-ontwikkelen. Een klein tipje van de sluier willen we alvast oplichten:
- het vakgebied Engels gaan we planmatig aanbieden in ALLE groepen
- we zetten voorzichtig de eerste stappen in het werken met tablets (= het drastisch uitgebouwde leerlingidee-plan)
- we nemen deel aan het Gronings Kunstmenu (iedere groep gaat naar of krijgt op school een culturele
voorstelling)
- we starten met open podium-activiteiten in en door alle groepen
- we starten een pilot met op twee dagdelen de organisatie van een plusgroep
Maar er zijn nog veel meer ontwikkelingen. Na de zomervakantie krijgt u daarom een meer volledig
overzicht.
TMO nieuwe opzet
Het zal voor iedereen na de zomervakantie even wennen zijn: de nieuwe TMO-opzet. Alle leerlingen blijven
op maandag, dinsdag en donderdag tussen de middag op school en lunchen met de eigen leerkracht.
De schooltijden op de maandag, dinsdag en donderdag worden daarom: 8.30 uur – 14.30 uur.
Op de woensdag en de vrijdag blijven de schooltijden onveranderd: 8.30 uur – 12.30 uur.
Schoolfotograaf wel, schoolfotograaf niet, of ….
Op de webpagina van onze MR is een poll geplaatst waarmee we graag de mening van ouders/verzorgers
willen peilen over het plannen van al dan niet een schoolfotograaf. Direct na de zomervakantie hopen we
hierover een goed beeld te hebben. http://www.cbsaquamarijn.nl/MR/Raadpleging.aspx
Personele zaken
- We nemen aan het einde van dit schooljaar helaas afscheid van Juf Ivonne (instroomgroep locatie
Gravenburg) Juf Ivonne start na de zomervakantie met haar Master Sen opleiding. We wensen haar
vanzelfsprekend heel veel succes met haar studie! Wie weet tot …
- Juf Kim Vloon zal de lessen van groep 7/8 blijven verzorgen totdat juf Monique weer terug komt van haar
bevallingsverlof.
- Juf Lisanne (Gravenburg groep 4) gaat vandaag met zwangerschapsverlof. Zij wordt na de zomervakantie
vervangen door juf Sanne de jong.
- Juf Esther Zanting (Reitdiep groep 6) zal gedurende het bevallingsverlof van juf Corine op donderdag en
vrijdag de lessen verzorgen.
Foto’s downloaden van website-groepspagina’s
Binnenkort zullen de nieuwe groepspagina’s 2014-2015 voor onze website worden aangemaakt. Wanneer u
nog foto’s van de huidige groepspagina’s wilt downloaden willen we u vragen dit z.s.m. nog even te doen.
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Agenda juli-augustus 2014
Maandag 7 juli t/m 17 augustus
Maandag 18 augustus

Zomervakantie
8.30 uur Start nieuwe schooljaar
Inloop en kennismaking om 08.20.

(Denk aan continurooster)

INFORMATIE VAN BUITEN
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 0620611660

Een fijne zomervakantie !
We wensen iedereen een heerlijke, fijne en ontspannen zomervakantie!
We zien elkaar weer terug op maandag 18 augustus 2014 om 08.20 uur!
e
Op deze 1 maandag kunt u om 8.20 uur gewoon met uw kind even mee naar
binnen lopen om alvast even kennis te kunnen maken met de nieuwe groepsleerkracht.
Maar …… eerst gaan we er even lekker van tussen!
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