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Gravenburg
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telefoon: 050-2103434

Locatie Reitdiep
Maresiusstraat 20, 9746 BJ Groningen
telefoon: 06-12557170

Trefwoord
Gewoon bijzonder! Soms is het gewone bijzonder belangrijk en is de franje pure overdaad. Over
mensen die gewoon doen, dicht bij zichzelf blijven en daardoor heel bijzonder zijn.
NIEUW: de nieuwsbrief digitaal
U kunt zich vanaf nu aanmelden voor de digitale nieuwsbrief. Ga naar www.dehoeksteen.nl > klik op
foto van De Hoeksteen Gravenburg/ Reitdiep > vervolgens klikt u rechtsboven op ‘aanmelden
nieuwsbrief’ en daar vult u de gevraagde velden in. Wanneer de techniek ons niet in de steek laat,
ontvangt u de nieuwsbrief van januari 2012 dan voor het eerst via de e-mail. Om aanloopproblemen
voor te zijn, wordt de nieuwsbrief ook nog op papier aan de leerlingen meegegeven. Op de vorige
nieuwsbrief hebben we deze informatie ook al vermeld. De ouders die zich daarna hebben
ingeschreven, ontvangen deze nieuwsbrief dus nu (ook) per e-mail.
INDIEN NIET: GRAAG ZSM AAN DE ADMINISTRATIE VAN SCHOOL DOORGEVEN (Anja Diever).
cbs Aquamarijn
Groningen heeft er een prachtige nieuwe basisschool bij: cbs Aquamarijn. En dat willen we weten.
Wat was het een geweldige maar ook spannende presentatie op het schoolplein. Piraten op het dak die
met de schatkaart in de hand de schatkist wisten te vinden met daarin .... twee kostbare edelstenen in de
kleuren blauw en groen.
Dit was het geheim. Als edelsteenkenners wisten ze daardoor ook gelijk de nieuwe schoolnaam:
cbs Aquamarijn. Onder groot gejuich werden daarna 500 ballonnen losgelaten: op weg naar ... ver weg!
Over een tijdje zullen we het weten. De winnaar van deze ballonnenwedstrijd krijgt natuurlijk een prijs.
Spannende tijden dus.
We zijn inmiddels druk met het ontwerp van de nieuwe website. Maar ook onze domeinnaam moet
natuurlijk aangepast worden in www.cbsaquamarijn.nl. Omdat we het allemaal wel goed in orde willen
hebben, zullen we voorlopig nog even gebruik moeten maken van de websitenaam www.dehoeksteen.nl.
Daarnaast zullen we ook alle schooldocumenten, procedures etc. opnieuw tegen het licht houden en
helemaal aanpassen aan onze nieuwe situatie. We hebben dus nog wel even de tijd nodig om alle zaken
helemaal te kunnen updaten.
Ballonnenwedstrijd
De eerste ballonwedstrijdkaarten zijn ons de afgelopen dagen al toegestuurd. Waar we op het
schoolplein dachten dat alles richting Friesland zou waaien, komen de kaarten juist terug uit het oosten.
Het merendeel van de ballonnen blijkt in Duitsland te zijn geland. We hopen voor de kerstvakantie te
kunnen melden wie de ballonnenwedstrijd heeft gewonnen.
Nieuwbouw Gravenburg en Reitdiep
Over een paar maanden hopen we onze twee nieuwe schoolgebouwen in gebruik te nemen. We kijken
er met z'n allen heel erg naar uit. Wanneer alles volgens plan verloopt denken we na de
voorjaarsvakantie in Gravenburg te kunnen starten. Dit gaat dan zeer waarschijnlijk betekenen dat op
de vrijdag voor en op de maandag na de voorjaarsvakantie de (Gravenburg-)leerlingen vrij zijn. We
denken dat het goed is dit onder voorbehoud alvast te melden i.v.m. het organiseren van kinderopvang.
Begin april verhuizen we zeer waarschijnlijk naar ons schoolgebouw in Reitdiep. U hoort z.s.m. hoe we
dit gaan organiseren. Samen met de Meander wordt hier nog een draaiboek voor opgesteld.
Administratief medewerkster
Anja Diever is als administratief medewerkster op dinsdag en donderdag werkzaam op cbs Aquamarijn.
U kunt haar vinden aan het einde van gang 4 aan de linkerkant (naast het speellokaal). Voor
formulieren voor de TMO, inschrijfformulieren, doorgeven van adreswijzigingen etc. kunt u bij haar
terecht.
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Vertrek Renske (Intern begeleider)
Tot onze grote teleurstelling moeten we meedelen dat juf Renske gaat werken op een basisschool in
Zuidlaren. Voor ons een zeer onverwachte beslissing. We proberen met de grootst mogelijke
voortvarendheid binnenkort een nieuwe Intern Begeleider te kunnen benoemen. Inmiddels hebben we
al een tweetal gesprekken gevoerd met nieuwe kandidaten. Als eerder aangegeven hechten we aan
een zeer goed opgeleide IBer met de nodige ervaring en kundigheid. In de sollicitatieprocedure zijn
deze eisen ons eerste vertrekpunt. U hoort z.s.m. wie onze nieuwe Intern Begeleider gaat worden.
Denkt u er nog aan: TEGEMOETKOMING OUDERBIJDRAGE SCHOOLFONDS
Zoals ieder jaar ontvangen sommige ouders een brief van de Gemeente Groningen voor het aanvragen
van de Tegemoetkoming Ouderbijdrage Schoolfonds. Met deze tegemoetkoming verstrekt de
Gemeente Groningen een betaling van o.a. het schoolfonds, schoolreisje en andere indirecte
schoolkosten. U kunt kiezen deze bijdrage zelf te innen en daardoor zelf de kosten aan school te
betalen, maar u kunt ook kiezen de bijdrage rechtstreeks aan school te laten voldoen, waardoor u voor
het verdere schooljaar, alle kosten hebt voldaan. In de praktijk is dit voor u als ouder voordeliger.
Wij adviseren ouders die een dergelijke brief hebben ontvangen dan ook, deze voor 1 december as. in
te leveren bij Anja Diever, administratie. Na deze datum zal school de brief niet meer kunnen
aannemen!
Zelfstandigheid
De kinderen van de groepen 3 t/m 8 gaan vanaf de herfstvakantie zelfstandig naar binnen. Het komt
toch voor dat er veel ouders, opa's en oma's meegaan. We willen u hierbij vriendelijk verzoeken de
leerlingen zelfstandig naar binnen te laten gaan.
Sinterklaas: locatie Gravenburg
Op maandag 5 december vieren wij het Sinterklaasfeest. Het wordt vast weer een gezellige dag! De
ouders zijn natuurlijk van harte welkom om Sinterklaas te ontvangen om 8.30 uur. U mag achter de
hekken staan bij de gymzaal, zodat de kinderen Sinterklaas goed kunnen zien. Graag eerst de kinderen
naar de klas van uw kind brengen. Let op: u mag uw auto deze dag niet op de toegangsweg langs
de parkeerplaats parkeren. Anders kan onze lieve Sinterklaas er niet langs
Sinterklaas: locatie Reitdiep (groepen 1/2)
Op vrijdag 2 december is het zover: Sinterklaas komt op school! Samen met de kinderen van de
Meander gaan we Sint en zijn Pieten buiten verwelkomen. We hebben gehoord dat hij om 9.00 uur
aankomt aan de achterzijde van de noodlocatie. Als de kinderen om 8.30 uur op school komen, mogen
ze hun jas aanhouden en verzamelen we ons eerst in de klas. Alle ouders mogen buiten alvast een
plekje zoeken. De kinderen van groep R3 en R4/5 vieren dit jaar het feest met de locatie Gravenburg
mee.
Schoolfotograaf
De kinderen hebben hun groepsfoto mee naar huis gekregen. Wanneer u de foto wilt houden, moet u
op school de envelop met geld inleveren.
Kerst
Op woensdag 21 december vieren we ons kerstfeest in de kerk; De Fontein (tegenover zwembad de
Parrel in Selwerd). De indeling van de groepen tijdens de vieringen is als volgt:
17:00 uur Alle groepen (1 t/m 5) Reitdiep
18:00 uur Alle kleutergroepen Gravenburg
19:00 uur 3A, 4A, 5A, 6A, 8A Gravenburg
20:00 uur 3B, 4B, 5/6B, 7A, 8B Gravenburg
Elk kind krijgt twee toegangskaarten. Vergeet deze niet mee te nemen naar de viering van uw kind. De
kinderen zitten met hun leerkracht(en) vooraan op gereserveerde plaatsen en de ouders mogen
daarachter zitten.
Op vrijdag 23 december houden we met elkaar een kerstcircuit en een lunch. De ouderraad voorziet de
kinderen 's morgens van wat drinken en wat lekkers. Rond 12:00 uur gaan we met de kinderen lunchen
in de eigen klas. Vanaf maandag 12 december hangt er een intekenlijst bij de klas van uw kind. U mag
vanaf deze dag even met uw kind naar binnen lopen om op de lijst aan te geven wat u mee geeft voor
de lunch.
Wilt u op vrijdag 23 december uw kind bord, beker en bestek (voorzien van naam) meegeven. De
kinderen hoeven geen tas met eten en drinken mee te nemen.
Om 13:00 uur zijn alle kinderen (groep 1 t/m 8) vrij
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Sreening GGD voor groep 2, locatie Gravenburg
In november en december komt de doktersassistente van de GGD op school voor een onderzoek van
het gehoor- en gezichtsvermogen. Ook worden de kinderen dan gemeten en gewogen. De screening
van groep 2, locatie Gravenburg staat gepland voor: 28 november, 29 november, 1 december, 6
december, 8 december, 12 december, 13 december en 15 december. U heeft inmiddels de uitnodiging
ontvangen om hierbij aanwezig te zijn. Als voorbereiding op het onderzoek heeft u ook een vragenlijst
ontvangen over de gezondheid en het welbevinden van uw kind. Vergeet u niet deze vragenlijst mee te
nemen wanneer uw kind aan de beurt is? Op het deuren in gang 4 vindt u het rooster. Er kan eventueel
onderling geruild worden.
TMO Reitdiep
Er is een nieuwe TMO coördinator voor de locatie Reitdiep. Met vragen kunt u terecht bij Mirjam
Zuidema, te bereiken: tel.nr.: 06-33185842 en emailadres: m.zuidema@sksg.nl.
De sociaal verpleegkundige op school
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 interne begeleidster (IB-er). Ik bel u vervolgens op om een afspraak te maken. Het
is ook mogelijk om zelf direct contact op te nemen.
Adresgegevens: Wilco van der Meer,Sociaal Verpleegkundige GGD Groningen,e-mail:
w.vandermeer@hvd.groningen.nl, tel:050-3674194
Agenda december
Vrijdag 2 dec
Maandag 5 dec
Dinsdag 13 dec
Woensdag 21 december
Vrijdag 23 dec
Vrijdag 23 dec
Vrijdag 23 dec
Maandag 9 januari 2012

Sinterklaasfeest Reitdiep
Sinterklaasfeest Gravenburg
Studiemiddag: alle kinderen zijn 's middags vrij.
Kerstvieringen groepen 1 t/m 8
Kerstknutselcircuit en lunch
Alle leerlingen om 13.00 vrij
13.00 start kerstvakantie t/m 8 januari
Weer naar school!
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