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Trefwoord
Over bedriegen, sjoemelen en leugentjes om bestwil. En de bereidheid om de ander te behandelen zoals je
zelf behandeld wilt worden.
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 tweede uitgave van Klasse!Nieuws! Hierin leest u welke lesstof we in
september 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.
Instroomgroep
Omdat de sterke groei op cbs AquaMarijn zich doorzet, starten we per 18 november a.s. een nieuwe
instroomgroep op de locatie Gravenburg. De sollicitatieprocedure is inmiddels opgestart.
Personele inzet na de herfstvakantie
Door o.a. bevallingsverlof en de opname van BAPO-verlof zullen er na de herfstvakantie een aantal
personele mutaties plaatsvinden. Alle wijzigingen die in de groepen zichtbaar zijn:
- Juf Shona werkt momenteel op vrijdag in groep G5a. Op de woensdagen zal zij het Bapo-verlof van Juf
Marjan gaan invullen.
- Juf Joanna de Jong zal na de herfstvakantie met bevallingsverlof gaan. Op donderdag en vrijdag zal Ella
Bosch de lessen verzorgen. Het is momenteel nog niet bekend wie op maandag, dinsdag en woensdag de
lessen gaat verzorgen.
Kinderboekenweek: Klaar voor de Start!
Iedereen mag aanstaande woensdag in een sportieve outfit op school
komen voor de aftrap van de Kinderboekenweek! De Kinderboekenweek
heeft dit jaar als thema “Klaar voor de start!”. Vanaf 2 oktober hebben we
allerlei leuke activiteiten in de groepen die te maken hebben met boeken,
het lezen en schrijven van boeken en dat allemaal rond dit sportieve
thema. De Kinderboekenweek sluiten we af met onze inmiddels
traditionele boekenmarkt.
De kinderen vanaf groep 3 mogen hun eigen boeken verkopen op een
kleedje. Dit vindt plaats op vrijdag 11 oktober, van 12.00 tot 12.30 uur.
De boeken mogen maximaal €1,- per boek kosten.
Natuurlijk bent u als ouder welkom om uw kind te begeleiden bij de koop
en verkoop van de boeken. Bij goed weer vindt de boekenmarkt plaats op
het plein. Bij slechte weersomstandigheden op de gangen en in het
speellokaal. Voor de groepen 1 en 2 wordt een andere activiteit
georganiseerd. Deze ochtend worden de ouders (of opa of oma) van harte uitgenodigd om in de groep te
komen voorlezen. Dit kan, in overleg met de leerkracht, vanaf half 9.
Meer nieuws over de boekenmarkt volgt nog, maar u kunt alvast de kasten opruimen! We hopen op een
grote inbreng en opkomst .
Aanmelden van nieuwe leerlingen, broertjes en zusjes
Wilt u broertjes of zusjes aanmelden voor het nieuwe schooljaar, dan kunt u dit doen via het gele
aanmeldingsformulier dat verkrijgbaar is bij op school.
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Sportschoenen verplicht bij bewegingsonderwijs
Het dragen van sportkleding en sportschoenen is verplicht. Het dragen van gymschoenen
verkleint de kans op het krijgen van voetwratten. We adviseren de schoenen te voorzien van
een naam. Wij raden u aan gymschoenen met profiel (i.v.m. uitglijden) mee te geven.
Voortgangsgesprekken
Dinsdag 1 oktober ontvangt u een uitnodiging voor de voortgangsgesprekken. De eerste ronde is op dinsdag

15 oktober en de 2e ronde is op donderdag 17 oktober. Tien minuten voor het gesprek ligt het werk van uw
kind ter inzage.

Alle ideeën kunnen op school nog tot uiterlijk 4 oktober 2013 worden ingeleverd.
Op de beide locaties hebben we een speciale ideeënbus neergezet.
Nieuws vanuit de Ouderraad: “De Ouderraad zorgt dat het leuker gaat!”
Het nieuwe schooljaar is begonnen met mooi zomers weer. Heerlijk om onze zonnetjes weer met plezier
naar school te zien gaan. De OR is het schooljaar ook begonnen en het plannen van bestaande en ‘nieuwe’
activiteiten is in volle gang.Het nieuwe jaar zit weer vol activiteiten waar de kinderen straks weer met plezier
op naar kunnen uitzien. Denk aan het kerstfeest in december in De Stadskerk aan de Friesestraatweg, de
Koningspelen ter ere van onze koning Willem-Alexander en niet te vergeten voor de tweede keer de
Avondvierdaagse in Reitdiep. Als OR willen we u blijven informeren met een maandelijks terugkerend stuk je
in de nieuwsbrief. Ondanks dat dit vrijwilligerswerk is, gaan we ook dit jaar weer verder met het “leuker
maken”. De nieuwe pagina’s van de OR op de website van de Aquamarijn (onder het kopje Ouders) is bijna
klaar. Hier kunt u nog meer informatie vinden over de rol, activiteiten en aanstaande vernieuwingen door de
Ouderraad. We zijn erg nieuwsgierig naar jullie mening, ideeën, opmerkingen en feedback. Deze kunnen
jullie sturen naar ons emailadres (ouderraad@cbsaquamarijn.nl ). Ons op het schoolplein even aanschieten?
Geen probleem! Post en andere berichten kunnen in ons OR-postvakje worden achter gelaten (in de
personeelsruimtes op locatie Gravenburg en Reitdiep).
Nieuwe leden voor de OR
Een aantal trouwe leden die ons in de afgelopen jaren hebben geholpen willen bij deze meer dan hartelijk
bedanken voor alle inzet voor de kinderen. In de tijd van komen en gaan kunnen we gelukkig ook een paar
nieuwe leden verwelkomen. Maar we zijn er nog niet, ons team kan zeker op locatie Reitdiep nog aanvulling
gebruiken (zie ook de bijgevoegde flyer). Schiet ons aan of stuur ons een mailtje als je het leuk lijkt om ons
te ondersteunen!
Huishoudelijke (financiële) mededelingen
De kinderen krijgen in de laatste week van september / eerste week van oktober een brief mee van de
ouderraad rondom de vrijwillige bijdrage. Zoals jullie hierin kunnen lezen is de financiële steun hard nodig
om ook dit jaar het voor “de kinderen” weer helemaal leuk te maken!
Met vriendelijke groeten,
Het Ouderraad team: ouderraad@cbsaquamarijn.nl
Tegemoetkoming Ouderbijdrage Schoolfonds
Voor ouders/verzorgers die in aanmerking komen voor de tegemoetkoming Ouderbijdrage de volgende
informatie:
 In de maand september ontvangen rechthebbende ouders die bij de gemeente Groningen bekend
zijn een brief. Wij vragen de ouders die dat willen, deze brief in te leveren op school voor 1
december 2013! Ouders die de ouderbijdrage al aan school hebben betaald kunnen de brief
inleveren bij de dienst SOZAWE. De dienst betaalt dan de tegemoetkoming aan de ouders uit.
 Indien u denkt voor deze vergoeding in aanmerking te kunnen komen, maar u heeft geen brief
gekregen van de Gemeente Groningen, dan dient u zelf contact op te nemen met Sociale Zaken en
Werk. School kan hierin niets voor u betekenen. Wel ben ik bereid, indien nodig, te assisteren met
het invullen van de formulieren.
Let op: voor ieder kind dient een apart formulier ingevuld te worden!
 Indien u de brief van de Gemeente op school heeft ingeleverd, bent u voor de rest van het jaar vrij
van alle betalingen die met school te maken hebben.
 Indien u er voor hebt gekozen het geld op uw eigen rekening te laten storten, dan dient u zelf de
betalingen aan school te verzorgen.
 Tip: het is voor u als ouder/verzorger veel voordeliger als u de vergoeding rechtstreeks aan school
laat uitbetalen. Immers, u bent dan af van alle betalingen die met school te maken hebben.
 Voor informatie kunt u terecht bij Anja Diever-Kragt, administratie.
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Gratis proefles ZUMBA VOOR KIDS
Voor kinderen in de leeftijd van 6 t/m 10 jaar is er Zumbatomic ofwel Zumba voor kids. Kinderen vinden
dansen geweldig en leren snel en spelenderwijs. Tijdens een lesuur Zumbatomic gaan zij spelletjes doen en
dansen op Zumba muziek voor kids of op andere toffe nummers die zij vaak van videoclips kennen. In de
huidige tijd van pc’s en playstations is Zumba een goede manier om je kids aan het bewegen te krijgen!
Tijd en plaats: dinsdag 16.00 uur in het speellokaal van de Feniks, Maresiusstraat 22. Meld je aan voor
een gratis proefles via: WWW.ZUMBAINDAZITY.NL. Start bij voldoende aanmeldingen!
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
Agenda oktober 2013
Woensdag 2 oktober
Vrijdag 4 oktober
Zaterdag 5 oktober
Vrijdag 11 oktober
Dinsdag 15 oktober
Woensdag 16 oktober
Woensdag 16 oktober
Donderdag 17 oktober
Maandag 21 oktober t/m 25 oktober
Maandag 28 oktober
Woensdag 30 oktober

Start Kinderboekenweek: ‘Klaar voor de start’
Wereld dierendag
Dag van de leraar
Afsluiting Kinderboekenweek
Voortgangsgesprekken
Margedag: alle leerlingen zijn vrij
Ouderraadsvergadering
Voortgangsgesprekken
Herfstvakantie
Weer naar school
Margedag: alle leerlingen vrij

Via onze website kunt u
doorlinken naar het lied van
de Kinderboekenweek 2013 .
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