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Trefwoord
Samen een goede start maken in het nieuwe schooljaar. Op weg: over de weg als metafoor van het leven,
over ups en downs, verwachtingen en bestemmingen. Over jezelf beter leren kennen door je reisgenoten.
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!
Volgende week ontvangt u de eerste uitgave van Klasse!Nieuws! Hierin leest u welke lesstof we in
september in een bepaalde groep aanbieden. 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.
Inloopmiddag: donderdag 26 september
Donderdag 26 september is er de eerste 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 tot 15.45 uur.
Informatie-avonden
Afgelopen week heeft u digitaal de uitnodiging voor de informatieavonden ontvangen. De data zijn:
- 3 september voor de groepen 1 t/m 4
- 12 september voor de groepen 5 t/m 8
(de uitnodiging staat ook vermeld op onze website onder het tabblad Nieuwsbrief)
e
e
Per avond zijn er twee rondes. De 1 ronde is van 19.15 – 20.00 en de 2 ronde is van 20.15 – 21.00.
U bent 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.
Sportveldje in Gravenburg
Het sportveld is klaar. Er ligt een prachtig mooi kunstgrasveld. De Grontmij heeft aangegeven dat we er
vanaf nu volop gebruik van mogen maken.
Locatie Reitdiep: Oproep LOT (Luizen Opsporings Team)
We zoeken mensen om het LOT team te ondersteunen. Luizencontroles worden steeds afwisselend op de
woensdag of vrijdag gehouden, na elke vakantie. Voor meer informatie over het LOT kunt u contact
opnemen met Isabelle Vogel (coördinator van LOT team): imcgramsbergen@hotmail.com.
Dinsdag 3 september
Donderdag 12 september
Maandag 16 september
Woensdag 25 september
Donderdag 26 september
Donderdag 26 september
Maandag 30 september

Informatie avond groepen 1 t/m 4
Informatie avond groepen 5 t/m 8
MR vergadering
Start Kinderpostzegelactie
Inloopmiddag 15.15 uur
GMR vergadering
Gezamenlijke MR-, OR en teamavond
Nieuwsbrief september 2013 cbs AquaMarijn

LET OP EN DOE MEE !!
WIE HEBBEN OP CBS AQUAMARIJN
HET BESTE IDEE?
LEES DE AANKONDIGING VAN DEZE
GROOTS OPGEZETTE WEDSTRIJD !!!

Iedere basisschool wil natuurlijk het beste van het beste aanbieden aan hun leerlingen. Met heel
veel van dit en heel veel van dat. Maar omdat we (helaas) geen geld van de boom kunnen plukken
worden lang niet al onze plannen en wensen uitgevoerd.

Maar … voor heel even hoeft geld niet ons probleem te zijn.
Er is namelijk door onze schoolvereniging (VCOG) een groot bedrag aan prijzengeld beschikbaar
gesteld om te zorgen dat ook onze school nog beter kan worden. De vraag die we daarom willen
stellen aan alle leerlingen van groep 7 en 8 en ook aan alle ouders/verzorgers en leerkrachten:

Wie heeft het beste idee om cbs AquaMarijn nog beter te laten worden?
Heb jij of heeft u HET BESTE IDEE om ons basisonderwijs van een stevige kwaliteitsimpuls te
voorzien? Klim in de pen en beschrijf kort en duidelijk je/uw plan (maximaal 1 A4-tje) met eventueel
een extra A4-tje met daarop een schets/afbeelding e.d. Het plan moet passen binnen het
beschikbare budget en moet daarom ook worden voorzien van een kostenoverzicht (begroting).
Hoe het allemaal georganiseerd gaat worden?
U ontvangt vandaag per e-mail nog meer uitgebreide informatie over deze ideeënwedstrijd. Ook
plaatsen we deze meer uitgebreide informatie op onze website.
Laten we van de ideeënwedstrijd een groot succes maken.
Met jullie en uw hulp gaat dit vast en zeker lukken!

Alle ideeën kunnen op school tot uiterlijk 4 oktober 2013 worden ingeleverd.
Op de beide locaties hebben we daarom een speciale ideeënbus neergezet.

SUCCES
MET
AL
HET DENKWERK !!!
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Activiteiten in het Centrum voor Jeugd en Gezin Vinkhuizen september 2013
De vakanties zijn voorbij, de kinderen gaan weer naar school en het CJG draait inmiddels ook op volle
toeren. De ouders kunnen weer elke dag een kop koffie halen nadat ze de kinderen naar school gebracht
hebben (elke ochtend onder schooltijd, behalve op dinsdag, dan zijn we ’s middags open van 13.00 tot 15.00
uur). Natuurlijk zijn er ook activiteiten. Er start een nieuwe serie workshops “Tijd voor Toekomst” en na de
herfstvakantie begint de cursus Positief Opvoeden voor ouders van Tieners.
* Aankondiging: Cursus Positief Opvoeden voor ouders van Tieners (vanaf 10 jaar) Start: na de
herfstvakantie op 5 avonden. Aanmelden kan vanaf nu:“Hoe praat ik met mijn tiener”?” “Als ik maar een
vraag stel, barst de bom”. Je gemakkelijke dochter of zoon kan zomaar veranderen in een snel geprikkelde,
zo nu en dan nukkige tiener. Hoe ga je daar als opvoeder mee om? Opvoeden is leuk maar soms ook lastig.
Veel ouders ervaren dat en vinden het fijn om ook de ervaringen van andere ouders te horen. Tijdens deze
cursus krijg je veel handvatten om op een positieve manier met je tiener om te gaan. De cursus wordt
gegeven door Elker. Er zijn geen kosten aan verbonden, aanmelden is nodig.
* Vragenuurtje Diëtiste: vrijdag 6 september van 10.00- 11.00 uur: Elke maand komt een diëtiste een uurtje
in de huiskamer van het CJG. Ouders kunnen vragen stellen over voeding en beweging, kinderen die niet
willen eten, kinderen die je te mager of te dik vindt, last van verstopping, enz. Kom gerust langs als je vragen
hebt.Als er weinig vragen zijn bespreken we een thema.
* Hans de Troubadour: maandag 9 september 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. Heb je ook een peuter? Geniet
dan samen met je kind van de liedjes en gitaarmuziek van Hans de Troubadour.
* Workshops Tijd voor Toekomst: vrijdag 13, 20 en 27 september van 9.00- 11.30 uur (totaal 10
bijeenkomsten): Heb je een tijdlang vooral voor je kinderen gezorgd en je hebt nu wat meer tijd voor jezelf?
Je wilt meer buitenshuis doen maar je weet nog niet wat? Misschien weer aan het werk of vrijwilligerswerk?
Of een opleiding? De workshops bieden je de gelegenheid om meer duidelijkheid voor je zelf te krijgen en te
ontdekken waar je kwaliteiten liggen. De workshops zijn voor vrouwen en worden gegeven door Zohrer
Salim vanuit het CJG. De workshops, 10 in totaal, vinden plaats op de vrijdagochtend. Er zijn geen kosten
aan verbonden. Aanmelden is nodig.
* Inloopspreekuur Gezond Opgroeien: 27 september van 10.00- 11.30 uur: Naast het maandelijkse
vragenuurtje in de huiskamer is er nu ook de mogelijkheid om individueel vragen te stellen aan de diëtiste
tijdens een maandelijks inloopspreekuur. Ria Habraken is diëtiste en lactatiekundige.
Informatie of aanmelden: Trudy van der Ley, CJG consulent Vinkhuizen, Veldspaatstraat 484/3
Tel. 06-13198190 of e-mail t.vanderley@cop-groningen.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 0620611660
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