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Trefwoord
Leeftijd: over jong en oud, generaties en opgroeien. Over keuzes maken in je leven.
De nieuwsbrief digitaal
U kunt zich vanaf 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 februari 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).
Kerstvieringen
Wat waren het woensdagavond prachtige kerstvieringen en wat hebben we genoten. Vier kerstvieringen
en vier keer een bomvol kerkgebouw. Aan alles was te zien en te horen dat de leerlingen flink geoefend
hadden. Een groot compliment aan deze vijfhonderd hoofdrolspelers.
We hebben heel veel positieve reacties ontvangen en daarvoor willen we u allemaal hartelijk bedanken.
Omdat iedereen met name ook de kwaliteit van het geluid en de sfeervolle verlichting was opgevallen,
willen we Marcel Bos hier in het bijzonder voor dankzeggen. Zelfs het opbouwen en afbreken van alle
materialen werd ons door zijn medewerkers uit handen genomen. Natuurlijk willen we ook alle andere
ouders/verzorgers bedanken die met van alles en nog wat hebben geholpen. En last but not least willen
we zeker niet vergeten om ook alle leerkrachten te bedanken voor al hun inzet. Kortom: we hebben er
samen een prachtig kerstfeest van gemaakt!
Benoeming nieuwe Intern Begeleider
We zijn echt heel erg blij te kunnen melden dat we inmiddels een nieuwe Intern begeleider
(zorgcoördinator) hebben benoemd in de persoon van Belinda Sikkema. Als gemeld in de vorige
nieuwsbrief hebben we hoge eisen gesteld aan opleiding en ervaring. Belinda heeft zeven jaar als IB-er
gewerkt en heeft veel ervaring opgedaan in het implementeren van zorgtrajecten in het basisonderwijs.
Sinds 2008 werkt ze binnen haar samenwerkingsverband van scholen ook als Consultatief
Leerlingbegeleider en Ambulant Begeleider. Naast de algemene IB- opleiding heeft ze aanvullende
scholing gevolgd voor o.a. leesproblemen en dyslexie, remedial teaching, begeleidingsspecialist en
handelingsgericht werken. We heten Belinda dan ook meer dan van harte welkom op cbs AquaMarijn!
Gefeliciteerd!
Juf Esther Doezeman, leerkracht van groep R4/5 is 6 december bevallen van een dochter
met de prachtige naam Nathalie. Juf Esther, haar man Erik en Nathalie maken het goed.
Schoolplan 2011- 2015
Ons nieuwe schoolplan voor de komende vier schooljaren is gereed en in het team besproken. De
medezeggenschapsraad heeft haar instemming verleend en vervolgens is het door het bevoegd gezag
vastgesteld. Inmiddels hebben we ons schoolplan toegezonden aan de onderwijsinspectie.
Het schoolplan zal in de komende jaren richting geven aan alle geplande innovaties die
moeten zorgdragen voor een stevige kwaliteitsimpuls. Vertrekpunt zijn de diverse schoolverslagen en afgenomen vragenlijsten onder ouders, leerlingen en leerkrachten.
Daarnaast spelen we natuurlijk volop in op alle landelijke ontwikkelingen in onderwijsland.
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Interactieve Gedifferentieerde Directe Instructie (IGDI)
Dinsdagmiddag 13 december jl. hebben we met het hele schoolteam de eerste 'schoolplanstappen'
gezet. We willen met name gaan inzoomen op de zeer belangrijke instructiemomenten bij het
aanbieden van leerstof. Onderzoek wijst uit dat juist op die momenten veel leerwinst is te behalen. We
hebben hierover een uniforme aanpak afgesproken die uiteindelijk moet leiden tot hogere opbrengsten.
In onderwijsjargon heet het dat we het model "Interactieve Gedifferentieerde Directie Instructie (IGDI)"
gaan implementeren. Een aantal gemaakte instructieafspraken: alle leerstof wordt aangeboden binnen
een herkenbare en betekenisvolle context, er worden meer interactiemomenten ingepland tussen
leerkracht en leerling, we willen een meer actieve betrokkenheid van leerlingen door een kort (begeleid)
oefenmoment en we zetten in op een korte en gerichte instructie voor leerlingen waar het kan en
verlengde lesinstructiemomenten waar het nodig is.
We zijn inmiddels ook bezig om een eenduidige dagstructuur voor de hele school uit te werken. Het
doel daarvan is de beschikbare onderwijstijd effectiever te kunnen inzetten en voor leerlingen
momenten te creëren waarin beter tegemoet kan worden gekomen aan zorg, begeleiding en
differentiatie. We zullen u hierover binnenkort nader informeren.
Kleuterplein groep 1 en 2
Inmiddels zijn de kleutergroepen het proces opgestart om de methodische aanpak van 'Kleuterplein' te
implementeren. Omdat we zeer grote waarde hechten aan een succesvolle invoering laten we ons in dit
traject ook extern begeleiden. De nieuwe methode Kleuterplein dekt alle leerstofinhouden van de
kleutergroepen en kenmerkt zich daarbij met name door de integrale samenhang. Daarnaast kunnen
we door de gerichte en goed afgestemde observatie- en registratieformulieren van Kleuterplein een nog
beter zich krijgen op de ontwikkeling van onze kleuters. We houden u op de hoogte van alle stappen die
we gaan zetten in dit proces.
Ballonnenwedstrijd
De ballonnenwedstrijd na de presentatie van onze nieuwe schoolnaam is een succes geweest. We
zagen de ballonnen in de mist langzaamaan afdrijven in westelijke richting, bestemming Friesland
dus.
Binnen een paar dagen kwam het eerste kaartje al retour. Afzender: een familie in Onstwedde.
Opperste verwarring alom. Maar steeds meer kaartjes kwamen binnen en allemaal vanuit zuidoostelijke richting. We hadden ons dus echt verkeken op de windrichting. Maar ook de afgelegde
afstanden namen toe: 50 km, 85 km, 170 km, ......, 600 km, ..... 800 km en zo ging het maar door.
Maar uiteindelijk kunnen we nu dan toch de winnares bekend maken: Evelien Schuilenga. Haar ballon
is geland na 1070 (duizendzeventig !!) km in Langschlag in Niederösterreich. "Evelien, van harte
gefeliciteerd". Evelien heeft inmiddels haar welverdiende prijs in ontvangst mogen nemen.
Bezoek brandweerman
De brandweer komt dinsdag 10 januari op school. Ze zullen hier o.a. vragen beantwoorden van de
kinderen m.b.t. de herbouw van de school. Tevens zal er een brandweerauto op het plein komen waar
de kinderen dan van dichtbij een kijkje bij mogen gaan nemen.
Onze school gaat groente en fruit eten in de ochtendpauze!
In de periode van 18 januari - 14 maart 2012 doet onze school mee met het EU-Schoolfruitprogramma,
een Europees programma dat het eten van voldoende groenten en fruit stimuleert. Door EU-Schoolfruit
leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten groenten en fruit te eten. Dat is niet alleen
gezond, maar ook gezellig! Kinderen hebben veel te winnen bij gezonde eetgewoonten. Want kinderen
die genoeg groenten en fruit eten en elke dag actief bewegen zitten lekkerder in hun vel, krijgen minder
snel griep, zijn minder snel verkouden, voelen zich fitter, beleven meer plezier aan sport en spel en
leren makkelijker. Uit onderzoek blijkt dat kinderen niet altijd gewend zijn iets te eten voor ze naar
school gaan en veel vaker vette en suikerrijke tussendoortjes eten. Ook eten ze weinig groenten en
fruit. Slechts 1 op de 4 kinderen haalt de aanbeveling van 2 stuks fruit per dag en 1 op de 1000
kinderen haalt de aanbeveling van 2-3 opscheplepels groenten per dag. Wat de leerlingen eten, is de
verantwoordelijkheid van ouder(s)/verzorger(s), maar met het EU-Schoolfruitprogramma kan de school
kinderen helpen om gezonder te leren eten en zo de basis te leggen voor een gezond leven. De praktijk
heeft uitgewezen dat dit werkt! Het EU-Schoolfruitprogramma is een initiatief van de Europese Unie, het
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, het Productschap Tuinbouw, het Steunpunt Smaaklessen & SchoolGruiten en vier sponsors uit de groente- en fruitsector. Het programma
wordt ondersteund door Stichting Voedingscentrum Nederland en GroentenFruit Bureau. U kunt hierover meer lezen op de website www.euschoolfruit.nl.Kern van het EU-Schoolfruitprogramma is het
gezamenlijk eten van groenten en fruit in de klas: het ‘gruiten’. De kinderen krijgen op 1 vaste dag in de
week (de ‘gruitdag’) gedurende 8 weken een portie groenten of fruit uitgereikt tijdens de ochtendpauze
om gezamenlijk in de klas op te eten. Deze groente- en fruitverstrekkingen worden gefinancierd door de
Europese Unie.
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Onze vaste gruitdag wordt woensdag. Op deze gruitdag hoeft u dus geen pauzehap mee te geven. Er
zijn voor ouder(s)/verzorger(s) géén kosten verbonden aan deze groente- en fruitverstrekkingen. De
school ziet in het EU-Schoolfruitprogramma een waardevolle investering in de gezondheid van de
leerlingen nu én later als ze groot zijn.
Gesprekken Voortgezet onderwijs groep 8
Op maandag 30 januari zijn de advies- en voortgangsgesprekken voor
het voortgezet onderwijs voor de leerlingen van groep 8.
U krijgt hiervoor een uitnodiging.
Bouwen aan de bouw
In januari krijgen de groepen 8 een workshop over Bouwen aan de bouw.
Een ochtend die in het teken zal staan van het bouwproces. De exacte data zijn nog niet bekend.
Voortgangsgesprekken
Maandag 6 februari zijn er voortgangsgesprekken met rapport voor de groepen 2 t/m 7. De ouders van
groep 1 die nu nog geen gesprek hebben gehad, ontvangen tevens ook een uitnodiging.
Bestrijding van hoofdluis
De richtlijnen voor het bestrijden en het voorkomen van hoofdluis zijn vanuit het RIVM gewijzigd. GGD,
LOT en directie buigen zich over ons protocol zodat het aansluit bij de nieuwe richtlijnen. U kunt op de
website van het RIVM veel informatie vinden: www.rivm.nl
Speelgoeddag kleuters
Op vrijdagmorgen zijn de kleuters gewend om speelgoed van huis mee te nemen om op school mee te
spelen. Met ingang van januari zal er een nieuwe regel van toepassing zijn, namelijk dat zij in plaats
van elke week op één van de dagen voorafgaand aan de vakantie speelgoed mee mogen nemen.
Op de onderstaande data mogen de kleuters speelgoed meenemen: vrijdag 24 februari,donderdag 26
april, vrijdag 25 mei en vrijdag 13 juli.
Funkey voor kleuters!
Misschien heeft u uw kleuter de afgelopen weken wel wat horen vertellen over de gymlessen. Sinds de
herfstvakantie worden op één ochtend in de week de gymlessen ingevuld door Bslim met een nieuw
programma; Funkey! Funkey is een lesprogramma voor kleuters. FUN in goed leren bewegen staat
centraal, ofwel is de KEY. Funkey bestaat uit een breed beweegaanbod waarbij hockey en voetbal een
onderdeel is. Een Funkey les wordt gegeven in 2 of 3 kleine groepjes en omvat loopscholing,
balvaardigheid en plezier in sporten. Dit programma wordt aangeboden tot aan de kerstvakantie tijdens
de gymlessen. Vanaf 8 februari willen we het programma na schooltijd aanbieden. We zullen eerst
starten met 3 weken, met de mogelijkheid tot een vervolg. We hopen zo uiteindelijk een groter aanbod
te creëren voor kleuters met betrekking tot hockey en voetbal. Het wordt georganiseerd op
woensdagmiddag wordt van 14.00-15.00 wordt in de sporthal van de Vensterschool in Vinkhuizen. U
kunt zich begin januari aanmelden via de vensterladder die op school wordt uitgereikt aan de kinderen.
voor vragen of meer informatie kunt u mailen naar: h.hartman@hvdsg.nl.
Nieuws van bibliotheek Vinkhuizen
Buiten is het nat, guur en koud, daarom maken we het binnen extra gezellig:
* Pimp de kerstboom! : alle kinderen kunnen meehelpen om onze Kerstboom te versieren. Er zijn knip-,
plak- en kleurspullen dus kom gezellig knutselen in de bibliotheek! Vanaf half december.
* Opening tijdens feestdagen:Wij zijn gesloten op maandag 26 december. De inleverbus is gesloten van
vrijdag 30 december 17.00 uur tot maandag 2 januari 9.00 uur.
* Bijzondere kerstboeken:
Het grote kerstverhalenboek:vanaf 4 jaar. Een betoverende verzameling van zes volledige
prentenboeken met prachtige illustraties.
Onder de kerstboom:vanaf 6 jaar. Zestien oude en nieuwe voorleesverhalen en gedichten met als
thema Kerstmis van o.a. E. van de Vendel en Annie M.G. Schmidt.
Langverwacht: kerstverhalen voor alle leeftijden: vanaf 10 jaar. Korte voorleesverhalen (voor kinderen
én volwassenen) die te maken hebben met de herdenking van de geboorte van Jezus of zich afspelen
rond de kerstdagen.
De kerstreis: vier kerstverhalen van Marcus Pfister vanaf 6 jaar. Bundeling van vier verhalen over Kerst
en naastenliefde. Met paginagrote illustraties in zachte kleuren.
Het grote kerstboek:vanaf 6 jaar. Boek vol ideeën voor kerstknutsels, en voor activiteiten
met o.a. mobiles,sneeuwpotten, ijslichtjes en engelkoekjes te versieren.
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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/ januari
Woensdag 21 december
Vrijdag 23 dec
Vrijdag 23 dec
Vrijdag 23 dec
Maandag 9 januari 2012
Dinsdag 10 januari
Woensdag 18 januari
Donderdag 19 januari
Maandag 30 januari
Maandag 30 januari

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!
Bezoek brandweer in de groepen
Voorleesontbijt
Harposoof groepen M5a, M6a en M5/6b
R1/2a en R1/2 b bezoek aan bibliotheek
Gesprekken VO groepen 8

We wensen iedereen een heel fijn kerstfeest,
een gelukkig 2012
en een prachtig nieuw schoolgebouw !!
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