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De eerste schoolweek van dit nieuwe schooljaar ligt al weer achter ons. Het is een goede start geweest en i n alle
groepen staan de Gouden Weken centraal. Prachtige weken waarin we ontdekken dat we er vooral samen een
prachtig jaar van kunnen maken! Volgende week ondertekenen we officieel de gemaakte omgangsafspraken.
We willen niet tot volgende week wachten met het melden van belangrijke activiteiten die al op korte termijn
plaatsvinden. Ook lijkt het ons wenselijk om alvast het vakantierooster en de geplande vrije dagen in deze eerste
nieuwsbrief op te nemen. De nieuwe informatiegids 2013-2014 hopen we volgende week vrijdag op onze website
te plaatsen
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 webs ite van de school
geplaatst onder het 'tabblad' Nieuwsbrief.
Op woensdagen Jos Groenewold (directeur ) aanwezig op locatie Reitdiep
Omdat de sterke groei van cbs AquaMarijn zich doorzet is op de locatie Reitdiep Geeske Koopmans met
ingang van dit schooljaar ook op de woensdagen ambulant. Op de woensdagen start ook Jos Groenewold
op de locatie Reitdiep.
Informatie hoofdluis op website
We hebben op de website van school ook een informatiepagina toegevoegd over Hoofdluis (preventie,
controle, behandeling en nazorg).
Inzet leerkrachten bewegingsonderwijs
Steeds meer gymlessen worden gegeven door groepsleerkrachten. Daarom zijn veel leerkrachten gestart
met de opleiding Bewegingsonderwijs.
De volgende leerkrachten verzorgen komend schooljaar de lessen bewegingsonderwijs:
Maandag:
Dinsdag:
Donderdag:
Groep G7 Meester Peter
Groep R5
juf Marriet
Groep G5a
juf Leonie Visscher
Groep G7/8 Meester Peter/ Juf Irma
Groep R4
juf Martine
Groep G4b
juf Leonie Visscher
Groep G8 Juf Irma
Groep R3
juf Jolanda
Groep G6a
juf Marjan
Groep R6/7
juf Marieke
Groep G6b
juf Wiekelien
Groep G5b
juf Jacqueline
Groep G3a
juf Sanna
Groep G3b
juf Sanna
Groep G4a
juf Jacqueline
De hierboven niet vermelde gymlessen worden gegeven door meester Frits.
Organisatie van de zorg
Belinda Sikkema is onze intern begeleider. Zij is op maandag, dinsdag en donderdag aanwezig. Op
donderdagochtend is zij aanwezig op locatie Reitdiep.
Data vrije dagen/vakanties om alvast te plannen
Vak anties en vrije dagen:
Gronings ontzet
28 augustus
Herfstvakantie
21 oktober - 25 oktober
Kerstvakantie
23 december - 3 januari 2014
Voorjaarsvakantie
24 februari – 28 februari
Pasen
18 april – 21 april
Meivakantie
28 april - 9 mei
Hemelvaart
29 mei, 30 mei vrij
Pinkstermaandag
9 juni
Zomervakantie 2014
7 juli -15 augustus
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Margedagen om alvast te plannen
Woensdag 16 oktober
Woensdag 30 oktober
Donderdagmiddag 14 november
Dinsdagmiddag 21 januari
Dinsdagmiddag 3 juni
Donderdag 17april continuerooster (alle leerlingen om 13.30 vrij)
28 augustus Gronings Ontzet (Bommen Berend): Alle leerlingen zijn vrij!
Omdat er blijkbaar toch nog wel onduidelijkheid is over ‘de status’ van 28 augustus (feestdag Gronings
Ontzet) willen we nadrukkelijk nog even melden dat ieder jaar op 28 augustus alle leerlingen van de
Groningse basisscholen vrij zijn!
Groeps-informatie-avonden
Binnenkort ontvangt u een uitnodiging voor de groeps-informatieavonden. De data zijn:
> 3 september voor de groepen 1 t/m 4
> 12 september voor de groepen 5 t/m 8
e
e
Op beide avonden zijn er twee informatierondes. De 1 ronde is van 19.15–20.00 uur en de 2 ronde is van
20.15–21.00 uur. U bent dus in de gelegenheid om op 1 avond twee groepen te bezoeken. Tijdens deze
informatieavond kunt u kennismaken met de leerkracht, wordt informatie gegeven over de gebruikte
methoden en in grote lijnen wordt de inhoud van de leerstof uitgelegd. Ook komt de dagelijkse gang van
zaken in de groep aan de orde.
Absentie op de website PLUS overzicht van afwezigheid en vervanging
Via de website is het mogelijk uw kind ziek te melden. We gebruiken daarvoor een absentieformulier. Het
voordeel voor u is de snelle bereikbaarheid en voor de school is het eenvoudiger te verwerken in onze
leerlingenadministratie. Ook vermelden we op de website de afwezigheid van een leerkracht. Wanneer tijdig
een invalkracht kan worden gevonden vermelden we ook zijn of haar naam.
Ons nieuwe sportveld in Gravenburg
De Grontmij is gestart met het aanleggen van het kunstgrasveld met daarnaast ook nog een nieuw grasveld.
Men verwacht over twee weken klaar te zijn. Tot die tijd geldt de volgende afspraak: er mag niet op en of bij
het grasveldje gespeeld worden. Het fietspad is de grens.
Tussen de Middag Opvang (TMO), locatie Gravenburg
Met betrekking tot de TMO locatie Gravenburg willen we u vragen rekening te houden met onderstaande:
 De TMO duurt tot 13.05 uur. Wilt u kinderen die niet naar de TMO gaan a.u.b. niet vóór die tijd op
school aanwezig laten zijn? Vanaf 13.05 uur is er weer toezicht vanuit school.
 Graag bij de TMO coördinator uw kind afmelden wanneer hij/zij niet naar de TMO komt (z iekte, bij
vriend(in) eten o.i.d.).
 Wilt u a.u.b. zorgdragen voor een gezonde en lekkere lunch voor bij de TMO. Tevens de vraag om
ervoor te zorgen dat uw kind vlot en goed wil eten bij de TMO. Tip: wanneer een kind zelf zijn brood
gesmeerd heeft is het vaak trots en gemotiveerd. Het helpt wanneer het zelf zijn/haar beleg mag
kiezen.
 Bij de TMO zijn meegenomen spullen voor eigen risico, ook wanneer andere kinderen daarmee
gaan spelen! Schade of verlies kunnen wij niet vergoeden. Dit is te voorkomen door de spullen goed
op te bergen of mee terug naar huis te nemen.
 TMO-formulieren zijn te downloaden via de website www.cbsaquamarijn.nl of af te halen bij de
administratief medewerkster van school. Volledig ingevulde en ondertekende formulieren kunnen
ook bij haar retour. Voor het aanvragen van eenmalige opvang heeft u het formulier ‘flexibele TMO’
nodig!
 Bereikbaarheid TMO:
- Aanspreekpunt is Simone de Ruiter, TMO coördinator CBS Aquamarijn locatie Gravenburg.
- s.deruiter@sksg.nl / 06-49493789.
Bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag tussen 12.00-13.15 uur of via de e-mail en d.m.v.
het inspreken van de mobiele voicemail (graag met naam en klas van uw kind).
Niet bereikbaar tijdens de schoolvakanties!
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Nieuws van de bibliotheek
* Een nieuw schooljaar met tal van eerste keren:
 voor het eerst naar school: er zijn mooie prentenboeken om uw kind hiermee te helpen als het nog
wat moeilijk is.
 voor het eerst leren lezen: de bibliotheek heeft speciale “eerste leesboekjes”, die ingedeeld staan op
leesniveau.
 voor het eerst een spreek beurt houden: in de bibliotheek zijn over de meeste onderwerpen boeken
verkrijgbaar op verschillende niveaus.
 voor het eerst een werk stuk mak en: naast boeken beschikt de bibliotheek ook over een digitaal
aanbod: over allerlei onderwerpen zijn internetsites geselecteerd die goede en betrouwbare
informatie verstrekken. Deze sites kunnen gratis geraadpleegd worden.
 voor het eerst een boek verslag mak en: op de site www.leesplein.nl
staan veel tips en suggesties.
Al met al redenen genoeg om regelmatig gebruik te maken van de bibliotheek!
Is uw kind nog geen lid?
Een abonnement, dat geldig is in alle bibliotheken in de stad en provincie, is gratis tot 18 jaar.
* Openingstijden bibliotheek Vinkhuizen:
maandag
14.00 – 17.00 uur
dinsdag
14.00 – 17.00 uur
woensdag
14.00 – 17.00 uur
donderdag
14.00 – 17.00 uur
vrijdag
11.00 – 17.00 uur
* Cursus Nederlands als tweede taal( niveau II):
De Volksuniversiteit start op maandag 30 september in bibliotheek Vinkhuizen een cursus Nederlands als
tweede taal.Informatie en opgave bij bibliotheek Vinkhuizen of www.vugroningen.nl
* Informatie over reserveren, verlengen, abonnementen en activiteiten:www.mijneigenbibliotheek.nl
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@hvd.groningen.nl T 050-3674194, M 06-20611660
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