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Trefwoord
Meedoen?! Over wel of niet mee kunnen of mogen doen. Over jezelf en anderen de kans geven om mee te
kunnen doen.
Opbloeien. Over afgedankt worden of erkenning krijgen. Over mensen die opfleuren of wegkwijnen. Over
opleven, opbloeien en de wereld rijker maken.
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 voorjaarsvakantie ontvangt u de zevende uitgave van het Klasse!Nieuws! van dit schooljaar. Hierin
leest u welke lesstof we in maart 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.
Ziek melden van uw kind
Een ziekmelding van uw kind(eren) kunt u aan ons doorgeven via het formulier op de website. Op school staat
het dan direct ‘zwart op wit’ en kan het verwerkt worden in ons administratiesysteem. Heeft u deze
mogelijkheid niet, kunt u uw kind telefonisch ziekmelden. Dit kan ’s morgen tussen 08.00 en 8.30 uur.
Wanneer uw kind ziek wordt onder schooltijd, vragen wij u uw kind zelf te komen (of te laten) halen. Wij laten
zieke kinderen niet alleen naar huis gaan.
Op de website kunt u ook zien of de leerkracht van uw kind afwezig is en wie (wanneer dit tijdig bekend is) de
invaller(-ster) is op die dag.
Wanneer u een wijziging voor de leerlingenadministratie wilt doorgeven, kan dit via het wijzigingsformulier
dat u op de website aantreft. (ander of extra telefoonnummer, nieuw e-mailadres, tijdelijke adreswijziging etc.)
Uiteraard kunt u ook altijd even binnenlopen op de administratie.
Kanjer-Complimenten dag: 2 maart 2015

Het is erg leuk om te krijgen en je wordt ermee verwend,
Rarara, wat is het? Het is een compliment.
Een compliment, oh oh, een compliment,
Iedereen verdient wel eens een compliment.
Als je wat leuks, wat goeds, wat moois, wat liefs, bij een ander ziet
Denk dan aan dit lied
Zeg het, spreek het uit, maak die ander blij
Wat een kanjer, wat een kanjer ben jij!
Zondag 1 maart is het de nationale complimentendag. We besteden daarom op maandag 2 maart, op allerlei
verschillende manieren, in alle groepen aandacht aan het geven van complimenten.
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Nieuwe instroomgroep G1f per 7 april 2015
Omdat de sterke groei op cbs AquaMarijn zich doorzet, starten we per 7 april a.s. een nieuwe instroomgroep op de
locatie Gravenburg. De sollicitatieprocedure is inmiddels opgestart.

Projectweken
Vanaf woensdag 4 t/m 18 maart organiseren we opnieuw de jaarlijkse Projectweken.
Het thema voor de hele school is: IK + JIJ = WIJ !
Het hoofdthema is Wereldburgerschap.
Immers: ‘De wereld wordt kleiner als je groter wordt’.
De groepen 1/2 werken over: Wie ben jij?!
De groepen 3 werken over: Nederland ↔ China
De groepen 4 werken over: Nederland ↔ India
De groepen 5/6 werken over: De verschillende wereldgodsdiensten
De groepen 7/8 werken over: Mensenrechten en dan natuurlijk in het bijzonder de kinderrechten
De opening van het project zal in de eigen groep plaats vinden met alleen leerlingen en hun leerkracht. We
zouden het erg leuk vinden als u aanwezig wilt zijn bij de afsluiting. Deze zal plaats vinden op woensdag 18
maart om 12:00 uur. De presentatie begint op het schoolplein. Na de presentatie op het plein gaan de
kinderen met hun leerkracht weer naar de eigen klas. U mag als alle kinderen weer binnen zijn naar de klas
van uw eigen kind gaan. U kunt hier rondkijken om vervolgens met uw kind ook in de andere klassen een
kijkje te nemen. Rond 12:30 mogen de kinderen naar huis.
Nog een laatste verzoek: Vindt u het leuk om iets voor ons te betekenen rondom dit thema wilt u dan mailen
naar joanna.dejong@cbsaquamarijn.nl (locatie Gravenburg) of naar m.maatkamp@cbsaquamarij.nl (locatie
Reitdiep). U kunt denken aan: Vertellen over uw cultuur, als u bijvoorbeeld ergens anders geboren of
opgegroeid bent. Een presentatie geven over één van de wereldgodsdiensten. Wellicht weet u meer over
India, China of over mensenrechten. Vult u het verder zelf maar in. Wij stellen uw inbreng zeer op prijs.

De Week van het geld: 9 t/m 13 maart
De week van het geld vindt dit jaar plaats van 9 tot en met 13 maart
2015. Het doel van deze week is om basisschoolleerlingen te leren
omgaan met geld. Door kinderen al jong financieel bewust te maken,
wordt de basis gelegd voor financiële zelfredzaamheid op volwassen
leeftijd. Immers, jong geleerd is oud gedaan! In de groepen 6, 7 en 8
komen dit jaar medewerkers van banken om kinderen door middel van
de ‘Qash Quiz’ op een leuke manier te leren omgaan met geld. Op
www.weekvanhetgeld.nl vindt u meer informatie over deze week. Leuk
om nog even te noemen: Er staan ook veel leuke én handige tips op voor u als ouders/verzorgers. Onder
andere een overzicht van het zakgeldgemiddelde en een zakgeldcontract.
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De Grote Landelijke Rekendag – en natuurlijk doen we mee!

Woensdag 25 maart wordt de Landelijke Rekendag georganiseerd. Het
is een dag die helemaal in het teken staat van rekenen. En dan niet
gewoon in de klas, maar vooral ook daarbuiten. Want rekenen is veel
meer dan sommen maken in je werkboek!
Het thema voor de Grote Rekendag is: ‘Meetkunde uit de kunst in de
klas’. De kinderen kruipen, ieder op zijn eigen niveau, in de huid van de
kunstenaar. Ze maken meetkundekunst. Meetkundekunst is kunst die
van de maker tal van meetkundige activiteiten vraagt. Een verrassende
combinatie. Dat zien we bijvoorbeeld bij de voorbereidingsopdracht rond
het maken van een meetkunde selfy. Een meetkunde selfy is een selfy
waarin er iets aan de hand is met de meetkunde. Denk daarbij aan een
foto, waarop je de maan vasthoudt. Deze 13e editie van de Grote
Rekendag belooft daarmee weer een inspirerende dag te worden!. De
kinderen ontdekken tijdens de Grote Rekendag spelenderwijs wat je
allemaal met rekenen kunt. Het doel? Kinderen onderzoekend te laten
rekenen. Want zelf ontdekken levert inzicht op. En niet onbelangrijk: het
maakt rekenen leuk!
Koningspelen 2015
De Koningsspelen zullen dit jaar plaatsvinden op 24 april. De commissie is al zeer druk bezig
met alle voorbereidingen. Op basis van de ervaringen van vorig jaar hebben we de tijden op
Iets aangepast. De Spelen duren van 9.00 tot 12.00 uur. In tegenstelling tot vorig jaar ontbijten
de leerlingen ‘s morgens gewoon thuis. Aan het eind van de morgen krijgen alle kinderen een
lunch aangeboden. Dit jaar hebben we helaas geen hulp van studenten. We hopen daarom
dat u als ouder ons wilt komen helpen. Begin april ontvangt u een aparte en meer uitgebreide
informatiebrief over de Koningsspelen.
Extra kleding voor “ongelukjes”
Groeien uw kinderen ook zo snel? Kleding die te klein is geworden, kunt u kwijt op school.
Wij hebben, voor met name groep 1 t/m 4, altijd belang bij kleding voor als er “ongelukjes” gebeuren. Vooral
meisjeskleding is erg welkom, zoals leggings, maillots maar ook sokken!
U kunt dit inleveren op de administratie.
Geen honden op het plein
Sommige kinderen voelen zich onveilig bij het uitgaan van de school wanneer er honden op het plein
aanwezig zijn. Een vriendelijk verzoek of u rekening mee zou willen houden.
Nieuws van de Ouderraad Gravenburg
Beste ouders/ verzorgers van de locatie Gravenburg,
Hier een bericht van de ouderraad. Wij willen jullie graag laten weten dat er op beide locaties met een eigen
ouderraad wordt gewerkt. Wel blijven we werken vanuit één school, wat betekent dat een aantal activiteiten
gezamenlijk worden georganiseerd/uitgevoerd. We hebben al een aantal activiteiten mogen organiseren.
Denk hierbij aan de Boekenweek, Sint Maarten, Sinterklaas en Kerst. Wij willen de Jumbo hartelijk bedanken
voor hun bijdrage die zij hebben geleverd bij de Sinterklaasviering. Ook willen wij Booz en Wine bedanken
voor hun bijdrage bij de kerstviering! Op dit moment zijn wij alweer druk bezig met de projectweek in maart en
de Koningsspelen in april. Verder staan de avondvierdaagse en een geweldige jaarafsluiting op het
programma.
Deze activiteiten kunnen wij alleen bekostigen en nog leuker maken met uw ouderbijdrage. Wij willen daarom
een dringend beroep op u doen, mocht u de ouderbijdrage nog niet betaald hebben, om dit alsnog te doen.
Het is eenvoudig om geld over te maken en u doet de kinderen een groot plezier! Alvast hartelijk bedankt!
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De jaarlijkse ouderbijdrage is voor 2014-2015 als volgt opgebouwd:
Gezin met één kind
Gezin met twee kinderen
Gezin met drie kinderen
Elk extra kind

€ 35,00
€ 50,00
€ 60,00
€ 10,00

Wilt u zo vriendelijk zijn uw bijdrage over te maken op bankrekeningnummer: NL52RABO01619.18.115 onder
vermelding van naam, locatie en groep (+ letter) van uw oudste kind, t.n.v. de Ouderraad van CBS
Aquamarijn te Groningen.
Met vriendelijke groet,
De ouderraad Gravenburg, Miranda, Dorien, Marcia, Jolanda, Gea en Heidi.
Agenda Maart 2015
Maandag 23 feb t/m 27 feb
Maandag 2 maart
Maandag 2 maart
Woensdag 4 maart
Woensdag 18 maart
Woensdag 25 maart
Donderdag 26 maart
Zondag 29 maart

Voorjaarsvakantie
Weer naar school
Complimentendag
Start projectweken: ’Ik+ jij= wij’
Afsluiting projectweken
Grote Rekendag
GMR vergadering
Palmpasen

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 06-20611660

360° Virtuele Rondleiding (Businessview)
De school op slot?
Niemand op school aanwezig?
Toch even in school rondkijken?
Toch even je school aan opa en oma laten zien?
Op cbs AquaMarijn is dit nu allemaal mogelijk!

Loopt u onze beide schoolgebouwen maar eens door.
Met onze meer dan hartelijke dank aan onze ‘Google-ouder’ Mikel Jager
die dit voor ons mogelijk heeft gemaakt!
Bezoek onze website www.cbsaquamarijn.nl en u ziet hoe de virtuele tour gestart kan worden:
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