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Trefwoord
Voor de levensbeschouwelijke vorming 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. De volgende Thema’s staan de komende periode centraal:
Ontevreden : Over tevredenheid en gemopper. Over klagen of keuzes maken.
Vreugde en verdriet : Over verdriet en vreugde, geluk en ongeluk. Over dat wat je gelukkig kan maken.
Huis: Het huis als beeld voor het leven. Over bescherming, openheid, privacy en gemeenschap.
Volwassenen klagen graag over het weer en de politiek, kinderen mopperen op het eten of zeuren als ze
hun zin niet krijgen. Ligt het aan onze cultuur? Zijn we misschien verwend? Of hoort het gewoon een beetje
bij ons mens zijn? Hier willen we met de kinderen eens bij stilstaan.
De Bijbelverhalen in dit thema gaan over het joodse volk dat eindelijk weg is uit Egypte. Ze zijn geen slaven
meer, ze zijn vrij. Ze mogen staan en gaan waar ze willen.
Het thema eindigt met tips die ons aan het denken zetten. Wees tevreden: kijk niet alleen naar wat je mist
maar waardeer ook wat je hebt. Kijk verder: heb oog voor het verhaal achter het gemopper. Doe er iets mee:
zoek naar oplossingen. En als het uiteindelijk echt niet anders kan, durf dan ook te zeggen: Zo, en nu is het
klaar.
Nieuwsbrief
De nieuwsbrief van cbs AquaMarijn wordt digitaal verzonden. 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!
Komende week ontvangt u de negende uitgave van Klasse!Nieuws! Hierin leest u welke lesstof we in juni in
een bepaalde groep aanbieden. Het biedt u als ouders/verzorgers de mogelijkheid om ook thuis de
leerstofonderdelen bespreekbaar te maken of waar nodig hulp te bieden.
Bezoek Inspectie van het Onderwijs
Elke vier jaar bezoekt de Inspectie van het Onderwijs iedere basisschool. Deze maand staat een
bezoek gepland aan cbs AquaMarijn. Op dinsdag 27 juni op de locatie Gravenburg (cbs AquaMarijn)
en op dinsdag 4 juli op de locatie Reitdiep (cbs De Rietzee).
De beide locaties ontvangen na het bezoek elk een eigen rapportage.
De inspecteurs beoordelen de kwaliteit van het aangeboden onderwijs op onze school. Ze nemen een kijkje
in de diverse groepen, voeren gesprekken met de directie, de Intern Begeleiders, leerkrachten, ouders en
kinderen en controleren of toetsen of de school voldoet aan de wettelijk gestelde eisen. Bij de evaluatie aan
het eind van de dag schuift ook de bestuurder en de staffunctionaris Onderwijs van de VCOG aan.
Wanneer de definitieve rapportage ontvangen wordt, delen we natuurlijk de conclusies met u.
Bericht van Juf Leonie Giesen, leerkracht groep 6a
Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen,
Allereerst wil ik jullie bedanken voor alle kaartjes, tekeningen, bloemen e.d. die ik heb ontvangen de
afgelopen periode. Dat was hartverwarmend. Jullie betrokkenheid waardeer ik zeer.
In de periode voor de meivakantie heb ik twee chemokuren gehad, waarvan ik gelukkig weinig last heb
gehad van de bijwerkingen en mij aardig goed heb gevoeld. In de meivakantie heb ik weer een scan gehad.
Ik had natuurlijk gehoopt op een positieve uitslag, maar dat was helaas niet het geval. Doordat de
chemokuur die ik voor de meivakantie kreeg niet goed is aangeslagen ben ik op maandag 1 mei gestart met
een andere, zwaardere, kuur. Inmiddels heb ik bijna twee van die kuren erop zitten. Daarna zal er weer een
scan gemaakt worden. Bij een positieve uitslag zal ik alleen nog bestraald worden en anders wordt er
gekeken naar een ander behandelplan. Vooralsnog ga ik daar niet vanuit, maar ga ik voor een positieve
uitslag over ongeveer 3 weken!
Lieve groet, (juf) Leonie
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Margedagen
Op 6 en 7 juni (de dinsdag en woensdag na Pinksteren) zijn de leerlingen vrij.
Ook op 29 en 30 juni zijn alle leerlingen vrij. Het schoolteam gaat wel gewoon aan de slag en richt zich die
scholingsdagen alvast op de plannen en afspraken voor het komende schooljaar.
Locatie Gravenburg: Leerlingenraad
De leerlingen van de Leerlingenraad zijn actief aan de slag gegaan. Ze zoeken momenteel uit of we
prullenbakken rondom de school kunnen krijgen en of er nieuwe speeltoestellen bij kunnen komen. Ze
ervaren dat het niet altijd meevalt om dingen die ze graag willen snel voor elkaar te krijgen. Je hebt te maken
met veel verschillende partijen, zoals bijvoorbeeld de gemeente. Volgende week presenteren de leerlingen
van de raad aan elkaar wat de bevindingen zijn. Wordt vervolgd…
Lustrumfeest locatie Gravenburg op vrijdag 23 juni
Vijf jaar geleden namen we onze intrek in dit schoolgebouw. Deze dag zal een feestelijk
tintje krijgen en wordt een dag vol verrassingen.
Bij een verjaardag hoort natuurlijk ook een kadootje en schudden we elkaar de hand.
Daarom starten we ook een felicitatie-actie!
We hopen dat de opbrengst van deze felicitatie-actie onze schoolbibliotheek een flinke boost geeft. Dat het
lustrumfeest tegelijkertijd dus ook de zeer gewenste start kan worden van een prachtige schoolbibliotheek!
Met nieuw elan op naar de volgende 5 jaar. U ontvangt z.s.m. meer informatie over de felicitatie-actie.
Harten van de Hoeksteen
In 2010 brandde tot ieders ontsteltenis onze school af. Dit was destijds de aanleiding om het kunstproject
“Harten van de Hoeksteen’ te starten. De kinderen die in oktober 2010 op school zaten maakten
‘Hoeksteenharten’ van textiele materialen. In de harten werd een persoonlijke boodschap, bestaande uit
herinneringen, gedachten en gevoelens aan de oude school. In juni 2012 zijn alle harten voor de grote
ramen bij de ingang geplaatst. Aan het einde van elk schooljaar werden de harten aan de schoolverlaters
van groep 8 meegegeven
Op 23 juni (lustrumfeest) willen we de Harten die er nog hangen aan de kinderen meegeven.
ook wordt op deze dag direct gestart met een nieuw kunstproject: …………..
We noemen met opzet nog niet de naam van het project omdat dit geheim moet blijven en als verrassing
tijdens de lustrumviering bekend wordt gemaakt. Op deze feestdag zullen alle kinderen al een begin maken
met een nieuw kunstwerk.
Eén ding is zeker: de trapopgang gaat er na het lustrumfeest weer verrassend mooi uitzien!
Locatie Gravenburg: "De ouderraad zorgt dat het net iets leuker gaat!"
Avondvierdaagse: Vorige week deden we mee aan de avond4daagse. Een evenement dat georganiseerd
werd door de wandelbond en waar maar liefst 280 kinderen van onze locatie aan hebben meegedaan! Het
inschrijven en afvinken van de lopers werd gedaan door de leden van de ouderraad, evenals het uitdelen
van een pakje drinken en wat lekkers aan de start.
Alle kinderen hebben een welverdiende medaille gekregen op de laatste avond, uitgereikt door veelal hun
eigen juf of meester. We hebben van een aantal ouders tips en vragen gekregen over o.a.de drinkstops. We
nemen alle reacties en bevindingen mee in onze evaluatie.
Lustrumfeest! En....eindelijk is het bijna zover: Het lustrumfeest op vrijdag 23 juni!
Zoals al eerder genoemd heeft de ouderraad een grote rol bij de invulling van deze dag.
Ons doel is er een feestdag voor de kinderen van te maken. Zij mogen verkleed en geschminkt op school
komen. Voor alle groepen is er een theatervoorstelling en er zal deze ochtend geknutseld worden. De
ouderraad zorgt voor wat lekkers. WEL het verzoek om de kinderen deze feestdag hun eigen eten en
drinken mee te geven.
Alle ouders kunnen om half 9 bij de feestelijke opening op het plein aanwezig zijn.
Wij hopen op een dag om nooit te vergeten!
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Bezoek aan de Kinderuniversiteit
We zijn met groep 8A en groep 8B naar de
Kinderuniversiteit geweest. We zaten in een grote zaal met
prachtige glas in lood ramen. Deze zaal in het
Academiegebouw in de binnenstad wordt vaak gebruikt voor
belangrijke aangelegenheden zoals een diploma-uitreiking.
Eerst ging iemand iets vertellen over oud-Nederlands. Met
een duur woord heet dit een lezing. Vervolgens gingen een
man en een vrouw het toneelstuk ‘Reynaert de Vos’
opvoeren. Ze konden beiden heel goed piano spelen. De
man was verkleed als leeuw en de vrouw was verkleed als
hert. Ze gingen om de beurt een deel van het stuk
voordragen en piano spelen. Aan het eind werd ons de
vraag gesteld of we Reynaert ‘goed’ vonden of ‘slecht’. De
meningen hierover waren verdeeld.
In juli wordt het nog spannender: we gaan dan naar een
Kinderuniversiteit van Ben Feringa, de Nobelprijswinnaar.
We zijn natuurlijk erg benieuwd wat hij ons gaat vertellen /
leren.
- Minke en Rixt Schoolreis : Herinnering Betaling!
Nog even en het is zover: de schoolreizen en de schoolkampen. Veruit de meeste betalingen hebben we
ontvangen. Mocht u nog niet hebben betaald: heel graag heel snel!
Op de website staat de schoolreisbrief (met ook betaalgegevens) onder het tabblad van de nieuwsbrieven.

Agenda Juni 2017
Zondag 4 juni en Maandag 5 juni
Dinsdag 6 en Woensdag 7 juni
Zondag 18 juni
Maandag 19 t/m Vrijdag 23 juni
Dinsdag 20 juni
Dinsdag 27 juni
Dinsdag 4 juli
Maandag 26 t/m Woensdag 28 juni
Donderdag 29 en Vrijdag 30 juni
Dinsdag 11 juli
Donderdag 13 juli

Pinksteren
Margedagen: alle leerlingen zijn vrij
Vaderdag
Schoolreisweek/ Kamp groep 8 (Gravenburg)
GMR vergadering
Inspectiebezoek locatie Gravenburg (AquaMarijn)
Inspectiebezoek locatie Reitdiep (Rietzee)
Kamp groep 8 Locatie Reitdiep
Margedagen: alle leerlingen zijn vrij
Rapportgesprekken
Rapportgesprekken

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 Danielle van der Maas voor de locatie Gravenburg,
Paula Slootweg 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@wij.groningen.nl
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Kindervoorstelling over Ark van Noach
Zaterdag 17 juni 2017 is de Nieuwe Kerk in Groningen voor even het spannende decor van de Ark van
Noach. Kinderen van 4 – 12 jaar uit Stad zijn dan van harte welkom met hun huisdieren (mits in een kooitje)
en knuffels om het verhaal van Noach mee te beleven.
De gratis voorstelling, met vrije gift bij de uitgang, begint om 19.00 uur en duurt ongeveer drie kwartier. Voor
kinderen die een kleurplaat inleveren, te vinden op www.kenjijnoach.nl, is er een leuke attentie.
In de voorstelling wordt het Bijbelverhaal van de Ark van Noach gespeeld en verteld.
Het wordt heel spannend als het maar blijft regenen. Maar gelukkig wordt het droog en gaan de deuren weer
open. En zo’n regenboog, als die avond in de kerk boven de hoofden verschijnt, heb je nog nooit gezien.
Tijd voor een feestje met champagne.
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