NIEUWSBRIEF JUNI 2012
www.cbsaquamarijn.nl
info@cbsaquamarijn.nl

Locatie Gravenburg
Maresiusstraat 24, 9746 BJ Groningen
telefoon: 050-2103434

Locatie Reitdiep
Slenk 2, 9746 RS Groningen
telefoon: 050- 2103435

Trefwoord
Zelfstandigheid: Op eigen benen leren staan, dingen zelf moeten doen en daarvoor ook de ruimte
krijgen. Ommezwaai: Over veranderingen in je leven die je overkomen of waar je zelf voor kiest. Over
vasthoudendheid, geloofwaardigheid en de durf tot vernieuwing.
Digitale nieuwsbrief alleen nog na aanmelding via website cbs AquaMarijn
De digitale nieuwsbrief (en eventueel andere informatie) wordt alleen nog verzonden naar iedereen die
zich hiervoor heeft aangemeld via de website www.cbsaquamarijn.nl. De link naar de oude Hoeksteenwebsite komt hiermee te vervallen!
Nog niet aangemeld via de AquaMarijn- website? Graag met spoed actie ondernemen. Na de
zomervakantie wordt de nieuwsbrief in principe alleen nog digitaal naar de aangemelde email- adressen
verzonden.
[ www.cbsaquamarijn.nl > klik NIEUWSBRIEF > klik 2011-2012 > klik in rechterkolom op @-afbeelding ]
Schoolreisinformatie en betalingen
Bijna iedereen heeft de schoolreis betaald. Wanneer door omstandigheden nog niet is betaald, hierbij
ons verzoek dit per omgaande alsnog te doen. Op de schoolreis- informatiebrief van vorige maand staat
het bankrekeningnummer, de tenaamstelling etc. vermeld.
Wijziging schooltijden
In overleg met de MR is besloten om de schooltijden met ingang van volgend schooljaar enigszins te
wijzigen. Alle groepen gaan na de zomervakantie dan op alle dagen op dezelfde tijden naar school.
We hebben een extra informatieblad bijgevoegd om deze verandering uitgebreid te kunnen toelichten.
MR- verkiezing
De verkiezing is geweest en de oudergeleding van de MR bestaat nu uit: Gerolf de Boer, vader van
Anne de Boer uit groep G1/2b en Janneke Metselaar, moeder van Pietbas Smallegange uit groep
G1/2a. Er zijn ook twee nieuwe gezichten in de MR namens het team: Ina van der Linde en Judith
Scheppink. Het is fijn dat de MR weer compleet is en we wensen hen een vruchtbare tijd toe.
Avondvierdaagse en school shirts
De ouderraad is druk bezig met de voorbereidingen van de Avondvierdaagse van maandag 4 juni t/m
donderdag 7 juni. Na de pinkstervakantie wordt op maandag 4 juni de laatste informatie uitgedeeld aan
de kinderen die mee gaan lopen. De kinderen die de 5 km lopen starten om 18.15uur, zij moeten zich
eerst aanmelden op het grasveld voor de Vensterschool. De kinderen die de 10 km lopen starten om
18.00, zij moeten zich eerst aanmelden bij de 'Verbetering' (de straat naast de Vensterschool).
Maandag 4 juni zullen de kinderen die meelopen ook een schoolshirt ontvangen. De T-shirts zijn
eigendom van de school. Bij schoolactiviteiten (zoals de avondvierdaagse) worden de shirts uitgedeeld
door de leerkrachten. En het is de bedoeling dat deze na de activiteit weer tijdig ongewassen worden
ingeleverd.
Voortgangsgesprekken voor de groepen 1 t/m 7
De voortgangsgesprekken vinden plaats op maandag 25 juni. U krijgt hiervoor een uitnodiging via uw
kind. Wilt u, wanneer u dit nog niet heeft gedaan, het rapport snel weer inleveren?
CITO afname groepen 1 en 2
In week 23 en 24 worden de CITO- toetsen taal en rekenen afgenomen in de groepen 1 en 2. In de
groepen 1 worden de toetsen alleen afgenomen bij leerlingen die t/m 31 december 2011bij ons op
school zijn gekomen en dus voor 31 december vier jaar zijn geworden. De toetsen geven inzicht in de
vorderingen van de kinderen. We benoemen dit naar de leerlingen niet als een toets, maar als een
werkboekje.
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Reilen en zeilen, afspraken en regels: locatie Reitdiep
Steppen: Om de vluchtwegen in de school vrij te houden, mogen er geen steppen meer in de school
worden geparkeerd. Kinderen die op de step naar school gaan, kunnen hun step buiten tegen het lokaal
parkeren. De kinderen van de Lieveheersbeestjes- en de Rupsenklas mogen hun step buiten tegen de
Bijenklas parkeren.
Parkeren: Een vriendelijk verzoek om de auto in de parkeervakken te parkeren en niet in de berm aan
de Hoogeweg. De gemeente heeft de bermen net weer op orde gemaakt.
Honden: Hoe gezellig we het ook vinden, helaas mogen er geen honden mee het plein op. Er zijn
namelijk kinderen die bang worden. We willen dat ook zij zich veilig voelen op het plein.
Winkels: We hebben al een Jumbo supermarkt in onze school, maar binnenkort openen nog meer
winkels hun deuren! Het winkelcentrum AquaMarijn zal feestelijk door de kleuters worden geopend.
Sponsorloop locatie Reitdiep
De sponsorloop was een groot succes! Wat hebben de kinderen hard gelopen en veel geld ingezameld.
Het totale bedrag van de sponsorloop van beide scholen is nog niet helemaal bekend, omdat er nog
steeds geld wordt ingeleverd. Het geld wat we tot nu toe hebben is rond de 4500 euro. Fantastisch!!
De flessenactie van de Jumbo heeft in totaal 970 euro opgeleverd. We willen de Jumbo hier hartelijk
voor bedanken. Binnenkort komt de werkgroep bij elkaar om een invulling te geven aan materialen voor
het schoolplein.
Kleding gezocht: locatie Reitdiep
Oproep: Gezocht! kinderkleding, te gebruiken bij eventuele ongelukjes. Heeft u kleding voor ons (met
name voor jongens) te gebruiken voor de kinderen van groep 1 en 2, dan houden wij ons aanbevolen. U
kunt deze afgeven bij een van de leerkrachten van groep 1 en 2.
Fietsen stallen locatie Gravenburg: dringend verzoek!
Fietsen van leerlingen moeten in de rekken worden geplaatst, in de rekken aan de kant van de terp. De
rekken aan de kant van de school zijn voor medewerkers. We willen u hierbij ook verzoeken om tijdens
het halen/ brengen van uw kind, uw fiets niet tussen die van de leerlingen te stallen. Het zorgt vaak voor
geduw, vallende fietsen en veel ongenoegen.
Fit & fun for kids van 23 juli t/m 27 juli
Fit & fun for kids is een organisatie die kinderen op een leuke manier in aanraking wil laten komen
met verschillende vormen van sport. Gedurende een week kunnen de kinderen meedoen aan allerlei
leuke activiteiten op gebied van sport en creativiteit hiernaast staat gezonde voeding centraal.Als jij
tussen de 5 en 14 jaar bent en je zit op een basisschool en je wilt 5 dagen verschillende sport
activiteiten uitproberen dan ben je hier op de juiste plek. Kijk voor meer informatie op de website:
www.fitnfunforkids.nl of bel: 06-48967560.
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 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: Wilco van der Meer,
Sociaal Verpleegkundige GGD Groningen,e-mail: w.vandermeer@hvd.groningen.nl, tel:050-3674194
Agenda juni
Pinkstervakantie
Donderdag 31 mei
Maandag 4 t/m
Donderdag 7 juni
Donderdag 14 juni
Donderdag 21 juni
Dinsdag 26 juni
Dinsdag 26 juni
Dinsdag 26 juni
Donderdag 28 juni
Vrijdag 29 juni
Woensdag 20 juni
Maandag 25 juni
Donderdag 28 juni

Van 26 mei t/m 3 juni
In memoriam: Iris Klaassens
Avondvierdaagse
Groepen 5 en 6 Schoolreis, locatie Gravenburg
Juffendag groepen 1en 2, locatie Gravenburg
Groepen 1 en 2 Schoolreis, locatie Reitdiep
Groepen 3 en 4/5 Schoolreis, locatie Reitdiep
Groepen 3 en 4 Schoolreis, locatie Gravenburg
Groepen 1 en 2 Schoolreis, locatie Gravenburg
Groep 7 Schoolreis
Margedag, alle leerlingen zijn vrij
Voortgangsgesprekken
Inloopmiddag van 15.15 - 15.45
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