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Trefwoord
Wakker schudden. Over elkaar wakker schudden en waarschuwen als het verkeerd dreigt te lopen. Over de
weerstand die dit oproept en de neiging om vooral geen slapende honden wakker te maken.
Goed gehoord! Over de kleinen, armen en verdrukten in deze wereld die nooit gehoord worden. En over de
opdracht om juist hun een stem te geven.
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.
Dankbetuiging Hans van Goor (vader van Niels)
We ontvingen van Hans van Goor het verzoek om iedereen te bedanken voor alle steun die hij en Niels
vanuit cbs AquaMarijn hebben mogen ontvangen na het overlijden van Kirsten.
We sturen de dankbetuiging vandaag mee als bijlage van de nieuwsbrief.
Klasse!Nieuws!
Volgende week ontvangt u de vierde uitgave van Klasse!Nieuws! Hierin leest u welke lesstof we in december
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.
Ideeënwedstrijd VCOG
De winnaar van d VCOG-ideeenwedstrijd is geworden:Frank Schmitz,
vader van Marin en Jort. In het kader van duurzaam bewegen heeft hij
gewonnen met zijn idee om alles VCOG-scholen te voorzien van:
1. Sportplaza Freeplayer,
mobiele sportinstrumenten

2. Audionetic Play, speelpunt
Hieronder twee links.
Een link voor de Audionetic:
http://www.youtube.com/watch?v=y6AjJHRKGJU.
Mediamasters 2013
Media zijn niet meer weg te denken uit het dagelijkse leven van
kinderen. Maar als we het over media hebben gaat het vaak over de
negatieve dingen die kunnen gebeuren als kinderen met media te
maken krijgen: gameverslaving, pesten, sociale media-stress,
eenzaamheid etc. Terwijl de media-ontwikkelingen juist ook veel
kansen bieden voor kinderen. Door kinderen wegwijs te maken in
hun mediagebruik en te leren reflecteren op hun mediagedrag,
zorgen we dat ze al op jonge leeftijd de competenties ontwikkelen
om alle kansen te benutten en mogelijke valkuilen te ontlopen.
Hieronder een stukje getypt door Kai:
Vrijdag 22 november zijn we begonnen met Mediamasters. Dat is een site waar je van alles kunt leren over
social media en van alles over media. We hebben elke dag een mediamissie van vijf vragen. Als je vier van
de vijf goed hebt, dan win je een joker die je kan inzetten voor de grote finale die aanstaande vrijdag 29
november plaatsvindt. Tijdens Mediamasters hebben we geleerd dat je een goed wachtwoord nodig hebt,
want anders kan iemand hem zo kraken. Gebruik daarom ook cijfers en tekentjes in je wachtwoord, dan
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kraakt iemand hem minder snel dan dat er geen tekens en cijfers in staan. Ook hebben we geleerd hoe je
iets het beste kunt opzoeken op google en hoe je een filmpje op YouTube kunt zetten. En tot nu toe hebben
we zeven jokers, op naar de finale!!!!
Geschreven door: Kai Stasse uit groep 8b
Sinterklaas
Dit jaar bezoeken Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten ons op donderdag 5 december. We beginnen ’s morgens
in onze eigen groep. Vervolgens gaan de kinderen met hun juf of meester naar buiten.
Komt u ook kijken? Gezellig!
Locatie Gravenburg: De Sint en zijn Pieten komen om 08.45 uur aan
op ons schoolplein. U kunt beneden op het gras achter de fietsen
gaan staan, of op het bovenplein achter het lint. De aankomst vieren
we dit jaar samen met de Feniks en dus wordt het gezellig druk!
De kinderen staan allemaal op het benedenplein.
Locatie Reitdiep: U kunt achter het witte hek op de aangegeven plek
kijken. Na de aankomst gaat het feest in de klassen verder!
De kinderen moeten, net als op een gewone donderdag, eten en drinken meenemen.
Kerstfeest: ‘De wereldmarkt’
Op 18 december a.s. vieren we met elkaar het Kerstfeest. Het thema van de viering is dit jaar: ‘De
wereldmarkt’. Net als vorig jaar zijn we welkom in de Stadskerk aan de Friesestraatweg 221.
De eerste viering
voor de kinderen en ouders van Locatie Gravenburg is om: 17:30uur.
De tweede viering
voor de kinderen en ouders van Locatie Reitdiep
is om: 19:00uur.
Binnenkort krijgen de kinderen twee toegangskaarten per gezin mee.
Bewaart u deze kaarten goed want het zijn de entreebewijzen.
Het goede doel waar we dit jaar geld voor inzamelen is de Voedselbank. Daarnaast kunt u een heerlijk
product op de Wereldmarkt kopen. Daarover leest u in de uitnodiging binnenkort meer.
Wij willen u verzoeken tijdens de kerstviering geen foto’s te maken. Er is een fotograaf aanwezig.
We hopen u allemaal te mogen begroeten tijdens de Kerstvieringen op 18 december!
Brengen en halen leerlingen groep 3 t/m 8
Herhaalde oproep! Brengen en halen: kinderen van de groepen 3 t/m 8 zelfstandig naar binnen
De kinderen mogen tien minuten voor aanvang van de les naar binnen, zodat we als de tweede bel gaat
kunnen beginnen. Na de herfstvakantie gaan ook de kinderen uit groep 3 zelfstandig naar binnen. Als er iets
bijzonders is, kunt u natuurlijk altijd even meelopen. Als u de leerkracht wilt spreken, kunt u ook na schooltijd
naar binnen lopen of even bellen om een afspraak te maken.
Afmelden leerlingen
Volgens de Leerplichtwet mogen kinderen van 4 jaar in Nederland naar de basisschool. Vanaf hun 5e
verjaardag moeten ze naar school. De leerplicht begint vanaf de 1e maand na de 5e verjaardag.
Er zijn echter momenten waarop kinderen niet naar school kunnen.
Als een kind ziek is dient u hem/haar af te melden. Dit kan telefonisch, maar een melding via het
absentieformulier op onze website heeft onze voorkeur. De melding staat dan gelijk ‘zwart op wit’ waardoor
misverstanden kunnen worden voorkomen.
Als een kind, om welke andere reden dan ook, niet naar school kan komen, moet u hiervoor een
“Aanvraagformulier vrijstelling schoolbezoek” invullen en inleveren bij de administratie of bij de directie.
Achterop dit formulier staat een stroomschema. Deze kunt u van te voren bekijken om teleurstelling te
voorkomen. Het aanvraagformulier kunt u downloaden op onze website of afhalen bij de administratie.
U krijgt het al dan niet goedgekeurde formulier retour.
Als uw kind een arts moet bezoeken (tandarts, huisarts, ziekenhuis, orthodontist etc.) verzoeken wij u dit te
melden op school. Dit kan ook via ons formulier op de website. In principe krijgt uw kind hier vrij voor, maar
we willen wel benadrukken dat afspraken buiten schooltijd beter zijn voor uw kind.
Plaatsingswijzer
Met ingang van schooljaar 2014-2015 gebruiken we binnen de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer
niet meer de Cito Eindtoets als instrument bij de advisering van het basisonderwijs naar het voortgezet
onderwijs.
Alle besturen met scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs hebben gezamenlijk afgesproken om
vanaf dit schooljaar de ‘Plaatsingswijzer’ als instrument te gaan hanteren. Dit instrument doet in onze ogen
meer recht aan de ontwikkeling van kinderen. Het gaat niet uit van één meetmoment in groep 8 (Eindtoets),
maar kijkt naar de meerjarige ontwikkeling van een kind vanaf groep 6 t/m groep 8 op basis van de toetsen
die we ieder jaar afnemen vanuit het Cito-leerlingvolgsysteem. We zouden het verschil kunnen uitleggen als
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een verschuiving van een ‘eenmalige foto’ van het kind naar een ‘film’. De Eindtoets wordt nog wel
afgenomen en gebruikt als ‘second opinion’.
De Eindtoets zal vanaf 2015 verschuiven naar een later tijdstip in het schooljaar. Vanaf dat moment kan de
Eindtoets logischerwijs niet meer dienen als instrument in de advisering naar het voortgezet onderwijs. Met
het gebruik van de Plaatsingswijzer lopen we op deze ontwikkeling dus al vooruit.
De ouders/verzorgers blijven net als nu verantwoordelijk voor de aanmelding op de gewenste VO school. De
leerkrachten van groep 8 ontvangen graag een kopie van het aanmeldingsformulier.
Planning dit schooljaar:
Week 4 en 5
: Cito LVS M8
11 t/m 13 februari
: Eindtoets Cito
Week 11
: Cito-uitslag (zodra het binnen is)
Dinsdag 18 maart
: Definitieve adviesgesprekken. Ouders ontvangen van de leerkracht een pakket
voor de aanmelding op het VO (onderwijskundig rapport met plaatsingswijzer)
Belangrijk:
: De aanmelding moet voor 15 maart binnen zijn bij het VO.
Nieuws vanuit de Ouderraad
Voor de Ouderraad van Aquamarijn zijn dit, net als voor de leerkrachten trouwens, hele drukke tijden. Op 11
november jl. vierden we Sint-Maarten, waarbij de ouders al wandelend door de sfeervol verlichte klassen de
prachtige lampions van de kinderen konden bewonderen. In het speellokaal was het ook erg gezellig, daar
kon men, onder het genot van een hapje en drankje de mooiste kunstwerkjes bekijken.

Sinterklaasfeest
Inmiddels zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor het Sinterklaasfeest. Om Sint en zijn Pieten straks
een warm welkom te geven hebben we de schoolgebouwen in Sint-sfeer gestoken. Slingers, een stoomboot,
een heuse schoorsteen met open haard, dat zal Sint vast gezellig vinden. Het draaiboek voor deze dag ligt
klaar, het belooft weer een prachtig kinderfeest te worden! Alleen die tent.... als het maar niet te hard waait
komt het vast goed...
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We willen ook nog even melden dat we erg blij zijn met de steun van de Jumbo voor onze decemberactiviteiten. De maatschappelijke betrokkenheid van Jannie Nijlaan en ook de rest van hun team bij onze
school is helemaal super!
Kerst
Ook de kerstcommissie is druk bezig, want dit jaar willen we de kerst een speciaal tintje geven. We hebben
gelukkig hulp van veel ouders met het naaiwerk, want school en OR willen dit jaar investeren in een
blijvende collectie kerstkostuums. Bedankt voor jullie hulp! We zijn ook erg blij met het feit dat we zoveel
reacties kregen op de oproep om attributen beschikbaar te stellen voor de kerstviering. We hebben bijna
alles, maar willen jullie toch nog vragen om een aantal zaken. In de hal staan bakken waarin jullie de spullen
kunnen doen! Alvast heel hartelijk bedankt. De kinderen hebben er nu al zin in!
Oude knuffels (die weg mogen, we geven ze na de viering aan de Voedselbank)
Glazen potjes om een waxinelichtje in te doen.
Wie wil helpen met het versieren van de school? We zoeken per lokatie vier ouders die willen
helpen. Je kunt je aanmelden voor hulp in Gravenburg via lipstrik@live.nl; Reitdiep:
annette@bijlholt.nl.
Oliebollenactie
Samen met buurtsuper Jumbo uit het Reitdiep organiseert de OR dit jaar een oliebollenactie. De opbrengst
komt ten goede aan onze school, maar ook aan een goed doel, nl. de Voedselbank. Als u en uw kind willen
meehelpen om ook arme kinderen uit Groningen een warm kerstfeest te bezorgen kunt u meedoen aan deze
actie. Uw kind kan tot 13 december de mensen in de buurt laten intekenen op heerlijke, versgebakken
oliebollen. De kinderen krijgen binnenkort een formulier mee, waarop precies staat hoe het een en ander in
zijn werk gaat.
Ouderbijdrage
De kinderen hebben begin oktober een brief mee gekregen over de ouderbijdrage. Zoals jullie hierin hebben
kunnen lezen is uw bijdrage hard nodig om ook dit jaar de viering van o.a. Sinterklaas, Kerst, Pasen, de
sportdag, het schoolfeest en de avondvierdaagse weer mogelijk te maken. We rekenen op uw steun!
Agenda december 2013
Zondag 1 december
Dinsdag 3 december
Donderdag 5 december
Zondag 8 december
Donderdag 12 december
Zondag 15 december
Woensdag 18 december
Maandag 23 december t/m 3 januari 2014
Maandag 6 januari 2014

Eerste advent
MR vergadering
Sinterklaasviering
Tweede advent
GMR vergadering
Derde advent
Kerstvieringen
Kerstvakantie
08.15 Nieuwjaarsgroet

Algemene informatie
Peuterspeelzaal
Wist u dat er in het schoolgebouw in Gravenburg peuterschool Ukkie Dukkie
en er in de Rietwierde De Speelboot is gevestigd?
De peuterschool is voor kinderen tussen de 2 en 4 jaar. Als kinderen groter
worden, groeit de wereld om hen heen. Ze hebben behoefte hun omgeving uit
te bereiden. De peuterschool is dan een avontuurlijke plek, helemaal gericht op de ontwikkeling van de
kinderen veilig, vriendelijk en stimulerend. De kinderen kunnen experimenteren met materialen zoals
verf, papier, potloden, lijm en klei. Er worden liedjes gezongen, boekjes gelezen en er is aandacht voor
beweging en taalontwikkeling.
Natuurlijk bent u als ouder van harte uitgenodigd om een keer te komen kijken met uw kind.
U kunt een telefonisch een afspraak maken op of gewoon even binnen lopen.
 Peuterspeelzaal Ukkie Dukkie: telefoonnummer 050- 5566014
 Peuterspeelzaal De Speelboot: telefoonnummer 050- 3644706
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Rots & Water training
Rots en Water is een weerbaarheidsprogramma voor jongens en meisjes van 4 tot 14 jaar. Het is
een methode om de eigen weerbaarheid te vergroten (geloven in de eigen kracht) en tegelijkertijd
anderen respectvol tegemoet te treden. Het wordt onder andere gebruikt om pestgedrag in groepen
om te buigen en de sociale omgang naar elkaar te verbeteren. De elementen Rots &
Water staan voor het zoeken naar balans tussen de harde, onwrikbare rotshouding en
de beweeglijke, verbindende waterhouding.
Voor wie: Bij Rots en Water kunnen alle verschillende kinderen wat leren. Het verlegen onzekere kind leert
in zichzelf te geloven en zijn of haar stem te laten horen. Het drukke/ontremde kind leert rekening te houden
met anderen en respectvol met andere kinderen om te gaan en zich beter te concentreren. Het kind wat
gepest wordt leert met houding, stemgebruik en uitstraling zekerder over te komen en grenzen op een
effectieve manier aan te geven. De pester leert naar zijn eigen gedrag te kijken en leert wat dit gedrag met
anderen doet.
Inhoud: In de lessen wordt door middel van fysieke (spel) oefeningen en aansluitend reflecterende vragen
aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:
1. Houding, stevig staan en ademhaling
2. Ogen, zien en gezien worden
3. Stem, stemgebruik en ademhaling
4. Trots & Eigenwaarde, bewustwording en concentratie
5. Grenzen, grenzen leren voelen, aangeven en benoemen
6. Kracht, schoppen tegen kussen en bewust worden van eigen kracht
7. Samenwerken en vriendschap, hulp bieden en hulp vragen
8. De uitdaging, kracht leren gebruiken
Locatie: Speellokaal locatie Reitdiep.
Tijden: Op donderdag van 16.00-17.00 of 17.00 -18.00
Data: 30 januari, 6 februari,13 februari, 20 februari, 6 maart, 13 maart, 20 maart, 27 maart 2014
De groepen worden op leeftijd ingedeeld en starten bij voldoende deelname.
Kosten: De kosten bedragen 125 euro (ex. BTW) per kind.
Meer informatie en aanmelden: Meer informatie kunt u vinden op www.weljatraining.nl
Mail: info@weljatraining.nl of 050-30812538/ 06-20490493
Activiteiten in het Centrum voor Jeugd en Gezin Vinkhuizen, december 2014
Hans de Troubadour: maandag 2 december 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. Deze maand staat Sinterklaas
natuurlijk centraal! Heb je ook een peuter? Geniet dan samen met je kind van de liedjes en gitaarmuziek van
Hans de Troubadour.
Vragenuurtje Diëtiste: maandag 9 december 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.
Opvoeden voor ouders van Tieners (vanaf 10 jaar): Dinsdag 10 december van 19.30 tot 22.00 uur (laatste
bijeenkomst). “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.
Aanmelden kan niet meer.
Speel Mee! dinsdag 10 december van 13.00 tot 15.00 uur: Speel Mee! is voor kinderen van 1,5 tot 4 jaar
samen met hun vader of moeder. Kinderen die nog niet naar de peuterspeelzaal of naar de kinderopvang
gaan kunnen tijdens de Speel Mee! bijeenkomsten wennen aan het spelen in een groepje. Maar nog veilig
met papa of mama. De bijeenkomst begint met koffie en thee in het CJG. Daarna gaan kinderen en ouders
met de leidster naar de peuterspeelzaal, waar ze kunnen spelen of samen een activiteit doen. Aanmelden is
niet nodig.
Omgaan met je Puber, hoe doe je dat? Themaochtend: vrijdag 13 december van 9.00 tot 11.00 uur
De cursus Positief Opvoeden voor ouders van tieners is op 10 december afgesloten. Nu zijn er ouders die
niet aan de cursus meegedaan hebben maar toch graag eens willen praten over puberende kinderen. Een
veel voorkomende vraag van ouders is hoe je met je kind in gesprek kunt blijven. Op deze ochtend
bespreken we wat werkt en ook wat niet werkt. De bijeenkomst vindt plaats bij de MJD. Aanmelden is nodig.
Kerststukjes maken: maandag 16 december van 10.00 tot 11.30 uur: Net zoals vorig jaar gaan we ook dit
jaar weer samen kerststukjes maken in het CJG.
De kerststukjes mogen natuurlijk meegenomen worden. Wij zorgen voor materiaal.
Aanmelden is nodig!
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Kerstmaaltijd: donderdag 19 december van 10.00 tot 12.00 uur: Wat is er gezelliger dan met elkaar eten. En
hoe lekker en gevarieerd kan het zijn als iedereen een gerecht(je) uit eigen cultuur meeneemt! De laatste
donderdag voor de kerstvakantie gaan we daar weer in kerstsfeer van genieten in het CJG. Heb je zin om
mee te doen? Meld je dan aan!
Inloopspreekuur Gezond Opgroeien: vrijdag 20 december 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
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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