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Trefwoord
Voor de levensbeschouwelijke opvoeding van uw kinderen gebruiken we op school de methode ‘Trefwoord’.
Iedere dag kijken we naar een (digitale) kalenderplaat met daarop een tekening, foto, puzzel of tekst. De
(Bijbel-)verhalen, gedichten, gebeden en liederen die daarbij horen, staan in de handleiding voor de
leerkracht. Zo stelt ‘Trefwoord’ verschillende thema’s uit de leefwereld van de kinderen, de samenleving en
de Bijbel aan de orde. De kleurenposter geeft telkens aan welk thema in een bepaalde periode actueel is.
Verbinden: over wat mensen bindt en de kracht van een samenleving. Over verdeeldheid en over
broederschap, over tegenpolen en bruggenbouwers.
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 derde uitgave van Klasse!Nieuws! Hierin leest u welke lesstof we in november
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. We willen met deze vorm van
informatievoorziening de betrokkenheid tussen school en thuis vergroten.
Locatie Gravenburg: een nieuwe instroomgroep: G1/2d
Dinsdag aanstaande start de nieuwe instroomgroep G1/2d. Juf Janine Abbas zal op maandag en dinsdag de
lessen gaan verzorgen en Juf Janine de Haan op woensdag, donderdag en vrijdag.
Juf Janine is nog met zwangerschapsverlof en zal op 21 november weer gaan beginnen. Tot die tijd zal Juf
Ingeborg Smits de groep gaan begeleiden op maandag en dinsdag.
Voortgangsgesprekken
Volgende week ontvangt u een uitnodiging voor de voortgangsgesprekken. De eerste ronde is gepland op
donderdag 10 november en de 2e ronde is gepland op dinsdag 15 november. Tien minuten voorafgaand het
gesprek ligt het werk van uw kind ter inzage.
Vertrek Belinda Sikkema (Intern Begeleider Bovenbouw)
Per 1 januari 2017 heeft Belinda een nieuwe baan aangeboden gekregen als locatieleder op basisschool De
Kleine Wereld in Groningen. Voor Belinda een prachtige kans met veel nieuwe uitdagingen maar voor ons
natuurlijk heel erg jammer. Inmiddels zijn we al bezig om te kijken hoe we haar vertrek gaan invullen. Hierbij
nadrukkelijk al rekening houdend met de situatie na de verzelfstandiging van de locatie Reitdiep.
Brengen en halen leerlingen groep 3 t/m 8
Herhaalde oproep! Brengen en halen: kinderen van de groepen 3 t/m 8 gaan zelfstandig naar binnen.
De kinderen mogen tien minuten voor aanvang van de les naar binnen, zodat we na de tweede bel ook echt
kunnen beginnen. Als u de leerkracht wilt spreken, kunt u ook na schooltijd naar binnen lopen of even bellen
om een afspraak te maken.
Tegemoetkoming Ouderbijdrage Schoolfonds
Voor ouders/verzorgers die in aanmerking komen voor de tegemoetkoming Ouderbijdrage
de volgende informatie:
 In de maand september hebben rechthebbende ouders die bij de gemeente Groningen bekend zijn
een brief over de tegemoetkoming Ouderbijdrage Schoolfonds ontvangen.
Wij vragen de ouders deze brief op school in te leveren voor 1 december 2016!
 Ouders die de ouderbijdrage al aan school hebben betaald kunnen de brief inleveren bij de dienst
SOZAWE. De dienst betaalt deze tegemoetkoming dan aan de ouders uit.
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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.
Wanneer u daar prijs op stelt, kan de school wel assisteren bij 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, is de Ouderbijdrage betaalt en een
deel van het schoolreisje.
Indien u er voor kiest het geld eerst op uw eigen rekening te laten storten, moet u daarna z.s.m. zelf
het ontvangen bedrag naar de schoolrekening overboeken
Voor informatie: Anja Diever-Kragt, administratie

Luizen controles
Afgelopen week vond er een informatiebijeenkomst plaats voor de klassenouders (LOT). De luizencontrole
vindt altijd plaats in de eerste week na een vakantie. Het is aangetoond dat er dan de meeste kans op
aanwezigheid van luizen is. Wanneer er in het haar van uw kind luizen/neten geconstateerd worden, zult u
hiervan op de hoogte gebracht worden door de leerkracht van uw kind. De andere ouders van deze groep
worden via een digitale brief op de hoogte gebracht van het feit dat er hoofdluis is geconstateerd.
Inloopmiddag woensdag 9 november
Na schooltijd kunt u 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.
Locatie Reitdiep:
Tijdstip: van 12.30–12.45 uur.
Locatie Gravenburg: ook de lampionnententoonstelling
Tijdstip: van 12.30-13.30 uur
Op woensdag 9 november zal er op de locatie Gravenburg ook een lampionnententoonstelling zijn. U bent van
harte welkom om tussen 12.30 en 13.30 uur in de verschillende lokalen de lampionnen te komen bewonderen.
Voor de inloopmiddag en de lampionnententoonstelling is daar dus een uur ingepland.
Op donderdag 10 november gaan de lampionnen mee naar huis.
Locatie Reitdiep: Lampionnenshow 8 november
Op locatie Reitdiep is iedereen uitgenodigd voor een heuse lampionnenshow op dinsdag 8 november.
Alle kinderen hebben een prachtige lampion gemaakt en ze willen deze graag aan u laten zien.
De deur gaat open om 18.30 uur en sluit om 19.30 uur.
Sinterklaas
Sinterklaas heeft al doorgegeven dat wij op 30 november onze schoen mogen zetten op school. Wilt u uw
kind daarvoor een schoen meegeven? Op maandag 5 december hopen wij Sinterklaas met zijn pieten weer
te begroeten op cbs Aquamarijn. Hierover ontvangt u nog aanvullende informatie.
Locatie Gravenburg: Ouderraad
Ook de afgelopen maand heeft de ouderraad weer een bijdrage geleverd aan de schoolactiviteiten.
Tijdens de kinderboekenweek hebben alle leerkrachten een boek mogen uitzoeken voor hun groep,
gefinancierd door de ouderraad. Voor alle kinderen had de ouderraad ‘ouderwets snoep’ gekocht. Denk
daarbij maar eens aan trekdrop, schuimblokken en koetjesrepen. De lekkernijen werden uitgedeeld in de
groepen na de openingsdans op het schoolplein.
Verder hebben we, samen met een paar fanatieke hulpouders, het verkeersplein opgefrist. Fris was het die
ochtenden zeker. Dat weerhield ons er echter niet van om zelfs nog een aantal nieuwe spelen erbij te
verven! Ook de leerlingen van groep 8 hebben meegeholpen, zij hebben het benedenplein voorzien van een
groot King spel.
Iedereen die deze ochtend geholpen heeft, willen wij nogmaals bedanken!
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Agenda november 2016
Dinsdag 8 november
Woensdag 9 november
Donderdag 10 november
Donderdag 10 november
Vrijdag 11 november
Dinsdag 15 november
Dinsdag 15 november
Zondag 27 november
Maandag 28 november
Dinsdag 29 november
Woensdag 30 november
Maandag 5 december

Lampionnenshow locatie Reitdiep
Inloopmiddag (plus: lampionnententoonstelling locatie Gravenburg)
Voortgangsgesprekken
Groep 8 Advies en voortgangsgesprek
Sint Maarten
Voortgangsgesprekken
Groep 8 advies en voortgangsgesprek
e
1 advent
Margedag: alle leerlingen zijn vrij
MR vergadering
Schoen zetten
Sinterklaas feest

INFORMATIE VAN BUITEN
De sociaal verpleegkundige op school: Mirthe Wedema
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 Mirthe maken via de
leerkracht of de intern begeleider (Lourien Groenendal of Belinda Sikkema voor de locatie Gravenburg,
Danielle Maas voor de locatie Reitdiep). Zij belt u vervolgens op om een afspraak te maken. Het is ook
mogelijk om zelf direct contact op te nemen.
Gegevens: Mirthe Wedema, Sociaal Verpleegkundige GGD Groningen,
e-mail: Mirthe.wedema@ggdgroningen.nl

SINT MARTINUS 2016: Lampionnenwedstrijd
Maak van jouw voederbiet een lampion
De Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken Groningen organiseert dit jaar rond Sint Martinus een aantal
leuke activiteiten voor de kinderen.
Op zaterdag 29 oktober worden tussen elf en half één op het Waagplein en tussen één en twee bij de
Westerhaven in Groningen gratis voederbieten uitgedeeld aan de Groninger schooljeugd. Met de uitdeling
hoopt Volksvermaken de traditie van het zelf snijden van Sint-Martinuslampionnen in stand te houden.
Twee dagen voor Sint Martinus, woensdag 9 november, vanaf 16.30 uur, vindt er in het koor van de
Martinikerk
(Sint-Jansstraat t.o. ’t Feithhuis) bovendien de jaarlijkse voederbietenlampionnenwedstrijd plaats.
Er zijn twee categorieën (t/m 8 jaar en van 9 t/m 12 jaar). Er kunnen prijzen
gewonnen worden en voor iedere deelnemer is er een Sint-Martinussurprise.

De Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken te Groningen heeft een
instructiefilmpje gemaakt over “Hoe maak je van een voederbiet een lampion
voor Sint Martinus?”. Het filmpje is te zien op de website
www.volksvermakengroningen.nl.
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