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Trefwoord
Rituelen. Over gebruiken en rituelen die gewone momenten heel bijzonder maken.
Een voorbeeld: het goede voorbeeld geven, kritisch kijken naar idolen en de waarde zien van echte
voorbeeldfiguren.
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!
Na de kerstvakantie ontvangt u de vijfde uitgave van het Klasse!Nieuws! van dit schooljaar. Hierin leest u
welke lesstof we in januari 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 thuis en school vergroten.
Betaling vrijwillige bijdrage TMO/PM-inzet
(Voor begeleiding Overblijfmoment en Leerlingondersteuning <differentiatie> bij instructie en verwerking)
Heel veel ouders hebben inmiddels de vrijwillige TMO-jaarbijdrage van €20 per leerling (= €0,50 per week
voor drie overblijfmomenten) betaald om de inzet van extra ondersteuning door Pedagogisch Medewerkers
(PM) mogelijk te maken. De school vult deze vrijwillige bijdrage substantieel aan om naast het
overblijfmoment ook extra begeleiding aan onze leerlingen onder lestijd mogelijk te maken. Hiervoor hebben
we samenwerkingsafspraken gemaakt met de SKSG en de COP. Wanneer u (nog) niet heeft betaald willen
we u heel vriendelijk vragen alsnog uw keus te heroverwegen. De reden voor dit verzoek is dat we over een
paar weken de bekostiging van alle extra ondersteuning gaan evalueren en dat de betalingen tot op heden
niet de vooronderstelde opbrengst laten zien. De bekostiging van dit project is vanzelfsprekend heel erg
belangrijk. Uitgangspunt in alles blijft vooralsnog het voortzetten van de aangeboden extra leerlingondersteuning in ook het volgende schooljaar. De ‘betaal-informatie’ staat op onze website onder het tabblad
Nieuwsbrieven 2014-2015 en de link heeft de vermelding verzoek betaling vrijwillige TMO-bijdrage 2014-2015
Weet u niet meer of u wel of niet heeft betaald? Via ons contactformulier kunt u dit even opvragen.
Kerstviering en de collecte voor het Leger des Heils
Geweldig! Super! Prachtig! De superlatieven waren niet van de lucht. Wat was het ook dit jaar weer een
bijzonder mooi kerstfeest. We hebben volop genoten en we weten zeker dat er thuis nog veel over
nagesproken is. Hierbij nogmaals hartelijk dank aan iedereen die zijn of haar steentje heeft bijgedragen aan
deze geslaagde avond. Na afloop van de kerstvieringen hebben we gecollecteerd voor het belangrijke en
onmisbare werk van het Leger des Heils. Er is gul gegeven en we mogen het Leger des Heils een bedrag
schenken van €848,78!! Op deze manier hebben we handen en voeten mogen geven aan het Kerstfeest.
Zodat herbergen ook echt herbergen kan worden! Geweldig! Iedereen bedankt!
Uitbreiding van onze ondersteuningsuren Intern Begeleider
De zorg voor onze leerlingen is de spil in al ons handelen en de coördinatie daarvan is complex. Nog meer
nu Passend Onderwijs met ingang van dit schooljaar binnen de basisscholen handen en voeten moet
krijgen. We zijn erg blij dat we met ingang van 1 februari 2015 een extra Intern Begeleider hebben benoemd:
Lourien Groenendal. Lourien heeft brede ervaring op velerlei terreinen van de Leerlingenzorg op
basisscholen. Ze is momenteel bovenschools Intern Begeleider binnen een andere schoolvereniging en ook
wordt ze door Bureau Meesterschap ingezet op ontwikkelingstrajecten. Daarnaast heeft Lourien diverse
aanvullende opleidingen gevolgd op het terrein van de leerlingenzorg. Samen met onze Intern Begeleider
(Belinda Sikkema) zullen in januari 2015 al afspraken worden gemaakt m.b.t. het inwerken, de taakverdeling
en de afstemming. We wensen Lourien heel veel succes en plezier in haar nieuwe werkkring op cbs
AquaMarijn.
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Resultaten van de WMK-vragenlijsten
Inmiddels zijn we de resultaten van de vragenlijsten (voor leerkrachten, ouders en leerlingen) aan het
evalueren en worden daaruit de ontwikkelpunten voor de komende 4 schooljaren afgeleid. Daar leggen
we natuurlijk ook het toezichtskader van de Inspectie en de gemaakte afspraken van de schoolbesturen
met de landelijke overheid naast. Alle (vele) vragen zijn door de geledingen gescoord op een schaal
van 1 t/m 4. We hebben gemeend pas tevreden te zijn met een score rond minimaal een 3. Een score onder
de 3 is voor ons altijd aanleiding om hierop nader in te zoomen.
 De resultaten van de oudervragenlijst (met als eindcijfer een 3.02):
Kwaliteitszorg
2,71 Aanbod
3,11 Tijd
3,39
Pedagogisch Handelen
3,38 Didactisch Handelen
3,24 Afstemming
3,31
Schoolklimaat
3,16 Zorg en begeleiding
2,95 Opbrengsten
2,92*
Sociale veiligheid
3,08 Incidenten
3,00 Actieve en zelfstandige
3,24
rol van de leerlingen
De onderdelen die we sowieso willen opnemen in het school(ontwikkelings-)plan voor de komende
planperiode 2015-2019:
- een tevredenheidspeiling onder ouders tweejaarlijks structureel afnemen (kwaliteitszorg)
- oudercontactmomenten uitbreiden met een bijeenkomst rondom de Kanjerschooltraining en jaarlijks de
mogelijkheid bieden om onder schooltijd een kijkje te nemen in de groep (kwaliteitszorg)
- meer transparantie in en betrokkenheid van ouders/verzorgers bij de leerlingenzorg door ouders/
verzorgers meer te betrekken bij de individuele of groepstrajecten die worden aangeboden (zorg en
begeleiding/opbrengsten)
- adviesmogelijkheden aanbieden voor hulp en ondersteuning thuis (zorg en begeleiding)
* Opvallend veel ouders antwoorden dat de school geen informatie verstrekt over de opbrengsten m.b.t. ons
Volgsysteem en de Eindtoets van het Cito. Om misverstanden te voorkomen: De Cito-Volgsysteemopbrengsten worden ieder half jaar op het leerlingrapport vermeld. Daar voegen we vanaf dit schooljaar ook
de Vaardigheidsscores aan toe. Vaardigheidsscores laten nog duidelijker zien hoe de ontwikkeling van uw
kind(eren) verloopt. Onze Eindtoets-score worden al jaarlijks direct na ontvangst op de nieuwsbrief gemeld
en afgezet tegen het landelijk gemiddelde.
 De resultaten van de leerlingvragenlijst (met als eindcijfer 3,54):
Kwaliteitszorg
2,92 Aanbod
3,18 Tijd
3,23
Pedagogisch Handelen
3,44 Didactisch Handelen
3,34 Schoolklimaat
3,18
Zorg en begeleiding
3,42 Sociale veiligheid
3,52 Incidenten
3,34
De onderdelen die we sowieso willen opnemen in het school(ontwikkelings-)plan voor de komende planperiode
2015-2019:
- een tevredenheidspeiling onder leerlingen tweejaarlijks structureel afnemen (kwaliteitszorg)
- doorontwikkelen kwaliteit van klassenmanagement en een schoolbreed format voor nog meer
gedifferentieerd taakwerk (aanbod, tijd)
- het instellen van een leerlingenraad (kwaliteitszorg)
- meer aandacht voor andere culturen en integratie (aanbod)
- waar mogelijk aansluiten bij landelijke initiatieven op het gebied van muziekonderwijs (aanbod)
 Bij de leerkrachten is een zeer uitgebreide quickscan afgenomen.
De onderdelen die we vanuit de quickscan sowieso willen opnemen in het school(ontwikkelings-)plan voor de
komende planperiode 2015-2019:
- een breder aanbod ontwikkelen voor in te zetten (interactieve) werkvormen (aanbod)
- het veelvuldiger inzetten van handelingswijzers (aanbieden zelfoplossende strategieën/ omgaan met
informatiebronnen) (didactisch handelen, tijd)
- vaststellen van nieuwe referentieniveaus (vanuit ambitie resultaten hoger dan gemiddeld te laten zijn)
- vertaling van de nieuwe onderwijs-cao naar de werkvloer
 Andere beleidsvoornemens (wat geledingenbreed is benoemd):
- het onderdeel Burgerschap en Integratie meer planmatig in het aanbod opnemen (
- verdere digitalisering van het onderwijsaanbod
- het ontwikkelen van het vakgebied Techniek en Wetenschap
- het opstellen van een beleidsplan Veiligheid (gebouw, schoolomgeving, welbevinden)
Hoera! Een zoon!
Juf Esther Doezeman is 27 november jl. bevallen van een prachtige en gezonde zoon: Benjamin.
“Esther, Erik (en Nathalie), van harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie zoon (en jouw broertje)!”
Personele mutaties na de kerstvakantie
Groep G4A
Tot het herstel van juf Lisanne zal op maandag en dinsdag zal juf Carly de lessen verzorgen. Op woensdag,
donderdag en vrijdag blijft juf Jacqueline gewoon de lessen verzorgen.
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Groep G5A
Ook na de kerstvakantie blijft juf Carly, tot nader bericht, de woensdagen de lessen verzorgen.
Groep G6B
Juf Carly verzorgt tot nader bericht de lessen op vrijdag.
Re-ïntegratie
Juf Pauline, juf Cyanda en juf Marjolein zitten in een re-ïntegratieproces. Ze zijn op elke dinsdag en
donderdag voor een bepaalde tijd op school aanwezig voor werkzaamheden buiten de groepen. Meester
Jannes vervangt ook na de kerstvakantie juf Marjolein en juf Pauline. De vervanging van juf Cyanda kan
gelukkig worden voortgezet door juf Kim Verbeek.
Groep R6
Op de donderdag en vrijdag zal juf Marieke Vos in groep R6 de lessen verzorgen.
Groep R7/8
Juf Sanne de Jong zal de hele week (op alle dagen) de lessen verzorgen.
Uitnodiging Nieuwjaarsgroet: voor alle kinderen en de ouders van de AquaMarijn
Vandaag ontvangt u via de mail ook een uitnodiging voor onze nieuwjaarsgroet op maandag 5 januari 2015.
Van 8.20 uur tot 8.40 uur bent u van harte welkom om met ons het jaar feestelijk te starten!
We hopen zoveel mogelijk ouders/verzorgers op maandag 5 januari te mogen ontmoeten!
Ook cbs AquaMarijn doet mee aan EU-schoolfruit
Onze school doet mee met het EU-Schoolfruitprogramma.
Dit is een Europees voorlichtingsprogramma dat de nadruk
legt op het eten van voldoende groenten en fruit.
Door EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs
Om verschillende soorten groenten en fruit te eten.
Dat is niet alleen gezond, maar ook gezellig!
Kinderen die genoeg groenten en fruit eten en elke dag actief bewegen zitten lekkerder in hun vel, krijgen
minder snel griep, zijn minder snel verkouden, voelen zich fitter, beleven meer plezier aan sport en spel en
leren makkelijker. Het EU-Schoolfruitprogramma is een initiatief van de Europese Unie, het Ministerie van
Economische Zaken, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, het Steunpunt Smaaklessen & EUSchoolfruit en zes sponsors uit de groente- en fruitsector. Het programma wordt ondersteund door Stichting
Voedingscentrum Nederland. U kunt hierover meer lezen op de website www.euschoolfruit.nl.
De kinderen krijgen op drie vaste dagen in de week gedurende 18 weken groente of fruit uitgereikt tijdens de
ochtendpauze om gezamenlijk in de klas op te eten. De school start hiermee in week 2 (5 – 9 januari 2015).
De groente- en fruitverstrekkingen worden gefinancierd door de Europese Unie en de Lidl. Onze drie vaste
groente- en fruitdagen zijn nog niet bekend. Wanneer de dagen bekend worden, brengen wij u zsm op de
hoogte. Let op: Op deze dagen hoeft u dus geen pauzehap mee te geven.
(De gratis verstrekkingen lopen tot en met de week van 1 t/m 5 juni 2015).
Mocht uw kind allergisch zijn voor een fruit- groentesoort, wilt u dit dan melden bij de leerkracht?
Kleding gezocht
De groepen 1 en 2 zijn op zoek naar broeken en onderbroeken in de maten 110, 116 en 122. Heeft u nog
oude kleding die wij kunnen gebruiken? Dan mag u de kleding inleveren bij de leerkracht.
Agenda januari 2015
Maandag 22 december t/m vrijdag 2 januari
Maandag 5 januari
Maandag 5 januari
Maandag 12 januari
Woensdag 14 januari
Woensdag 21 januari
Dinsdag 27 januari

Kerstvakantie
Weer naar school
Nieuwjaarsgroet 8.20 uur - 8.40 uur
t/m 30 januari toetsmomenten voor ons LeerlingVolgSysteem
Studieochtend: groepen 1 t/m 8 zijn vrij
Nationale voorleesontbijt
MR vergadering
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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
Kinderkerstvoorstelling in de Nieuwe Kerk Groningen
Op woensdag 24 december 2014 om 19.00 uur organiseert de Nieuwe Kerk in Groningen een speciale
kerstvoorstelling voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Voor die gelegenheid wordt de kerk omgetoverd tot
een kerststal. Een stoere engel vertelt het eeuwenoude kerstverhaal. Amateurtoneelspelers en leden van de
Nieuwe Kerkgemeente vertolken de rollen van de herders, een reiziger, de wijzen en natuurlijk Jozef en
Maria en hun pasgeboren kindje Jezus. Muziek speelt een belangrijk rol in de dienst.
Meer informatie: Alexander Brands, tel. 050 – 8532123
Nieuws van de bibliotheek
* Verkoop boeken: De bibliotheek probeert de collectie zo up-to-date mogelijk te houden.
Dit betekent dat er regelmatig “oude” boeken uit de collectie gehaald worden. Véél van
deze boeken zien er nog redelijk uit; vandaar dat de bibliotheek ze voor een gering bedrag
te koop aan biedt.
* De boeken : romans, thrillers, jeugdboeken, young adult, prentenboeken, tijdschriften etc.
zijn tijdens de openingstijden van de bibliotheek te koop.
`
* Bibliotheek Vinkhuizen is gesloten van donderdag 25 december tot en met vrijdag
2 januari. De inleverbus is gesloten op woensdag 31 december.

Personeel cbs AquaMarijn
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