NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2012
www.dehoeksteen.nl
infomaresius@dehoeksteen.nl

Gravenburg
Maresiusstraat 23, 9746 BH Groningen
telefoon: 050-2103434

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

Trefwoord
Handen: Handen kunnen helen en helpen. Handen kunnen spreken als woorden te kort schieten. En
soms moet je dingen ook uit handen durven geven.
Kennen: Mensen kennen en herkennen, weten wie ze zijn. De ander willen ontmoeten en respecteren
zoals hij is.
De nieuwsbrief digitaal
U kunt zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief. Ga naar www.dehoeksteen.nl > klik op de 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 maart 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. In 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).
Startdatum Intern Begeleider
Woensdag 1 februari start Belinda Sikkema haar werkzaamheden als Intern Begeleider. Zij zal
werkzaam zijn op maandag, woensdag en donderdag. Hiermee krijgt de leerlingenzorg de door ons zo
gewenste professionele aansturing. We zijn erg blij haar brede ervaring op diverse terreinen van de
leerlingenzorg op onze basisschool te mogen inzetten.
We heten Belinda van harte welkom!
Collecte kerstviering
De kerstvieringen zijn een geweldige belevenis voor ouders/verzorgers, leerlingen en leerkrachten
geweest. Maar het licht van kerst zal straks ook gaan schijnen in Peru door de geweldige opbrengst van
de kerstcollectes: € 785,45. In Huancavelica, een van de allerarmste regio’s in Peru, gaan niet alle
kinderen naar school. Een belangrijke reden is dat ouders niet genoeg geld hebben om leermiddelen
aan te schaffen. De organisatie Educa wil dat alle leerlingen naar school gaan en biedt de kinderen
daarom een rugzakje aan met noodzakelijke leermiddelen, zoals schriften, potloden en puzzels. Voor 1
school is daarvoor een bedrag nodig van gemiddeld € 520,-. We kunnen dus meerdere scholen de
helpende hand bieden!
We bedanken iedereen hartelijk voor de gegeven ontwikkelingskansen!

Digiborden
In de twee nieuwe schoolgebouwen willen we vanaf groep 3 in alle lokalen gaan werken met digitale
schoolborden. De krijtborden zijn hiermee op cbs AquaMarijn verleden tijd. Het is een investering die we
middels een investeringsplan over meerdere schooljaren zullen spreiden.
De nieuwe 'digiborden' voegen zeer veel nieuwe mogelijkheden toe aan het gebruik van een
schoolbord. Er kan gewoon (in kleuren) op worden geschreven (net als vroeger) maar ook kaarten,
beelden, televisie-uitzendingen, presentaties, spreekbeurten, filmpjes, foto's etc. etc. kunnen met één
klik worden gepresenteerd. We zijn blij deze mogelijkheden te kunnen aanbieden.
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Voor de groepen 1 en 2 zijn we andere mogelijkheden aan het onderzoeken. Ook daar willen we een
digitaal aanbod van materialen en middelen meer gaan inzetten.
Afwezigheid juf Esther
Zoals u weet is juf Esther kortgeleden moeder geworden van een prachtige dochter: Nathalie.
Juf Esther heeft aangegeven gebruik te willen maken van de mogelijkheid tot ouderschapsverlof. Tot de
zomervakantie zal juf Esther daarom afwezig zijn. Gelukkig kan juf Sijanne tot die tijd blijven invallen.
Voor leerlingen, ouders en school een prima oplossing!
Vertrek juf Miranda
Juf Miranda gaat verhuizen naar Haarlem. Omdat gelijk haar eerste sollicitatie in de omgeving Haarlem
een schot in de roos was, zal ze zeer binnenkort afscheid nemen. Hoogstwaarschijnlijk per 1 april a.s.
maar misschien al iets eerder. Volgende week hopen we een advertentie uit te laten gaan voor een
nieuwe leerkracht groep 7 (Gravenburg). U hoort zo spoedig mogelijk wie de nieuwe leerkracht van
groep 7 wordt. We feliciteren Miranda natuurlijk met de stap die ze gaat zetten maar tegelijkertijd vinden
we het voor de school erg jammer.
Directe Instructie
Als gemeld in de vorige nieuwsbrief zijn we na de kerstvakantie begonnen om de instructiemomenten in
te richten volgens het model "Interactieve Gedifferentieerde Directe Instructie". We kunnen hierdoor
veel meer en doelgericht rekening houden met de verschillen tussen leerlingen. Sommige leerlingen
kunnen sneller met een opdracht aan de slag terwijl andere leerlingen juist nog een keertje extra uitleg
krijgen aangeboden.
Na de voorjaarsvakantie zullen we ook een vast dagritme gaan volgen door de hele school. Naast een
herkenbare structuur is deze afspraak met name gericht op het meer kunnen differentiëren t.a.v. de
verschillen tussen leerlingen.
Herbouw en nieuwbouw AquaMarijn
In de voorjaarsvakantie verhuist onze school in Gravenburg naar het herbouwde schoolgebouw. Een
moment waar we natuurlijk allemaal reikhalzend naar uitzien. Om de vele activiteiten op een
zorgvuldige en correcte manier uit te voeren, hebben we twee margedagen ingepland. De leerlingen
van de groepen in Gravenburg zijn daarom vrij op vrijdag 24 februari en maandag 5 maart a.s. We
hadden u deze dagen in een eerdere nieuwsbrief al onder voorbehoud gemeld.
Na de voorjaarsvakantie beginnen de lessen daarom weer op dinsdag 6 maart!
Verhuizing: op 29 februari en 1 maart worden alle maresiusgroepen verhuisd naar het herbouwde
schoolgebouw. Op 1 maart worden de groepen R3a en R4/5 tijdelijk verhuisd naar gang 1 (de eerste
gang vanaf de rotonde aan de maresiusstraat) van de gele noodlocatie. Deze groepen krijgen hier les
tot eind maart. Begin maart zal er een start gemaakt worden met het verwijderen van de lokalen vanaf
de Leegeweg. De nodige informatie ontvangt u t.z.t.
BELANGRIJK VOOR ONZE BEIDE LOCATIES:
Bovenstaande informatie heeft ALLEEN betrekking op de leerlingen van de locatie Gravenburg ( dus
niet op Reitdiepgroepen <ook niet R3a en R4/5a>)
Voor de leerlingen van de locatie Reitdiep worden de margedagen onder voorbehoud gepland op
29 en 30 maart! Het streven is om daar met de leerlingen te starten op maandag 2 april 2012.
(We wachten nog op de definitieve informatie vanuit de gemeente Groningen)
Oproep: schoonmaak materiaal groepen 1/2 locatie Gravenburg
Graag willen wij het speelgoed schoon meenemen naar de nieuwe school. Daarbij hebben we jullie
hulp nodig. Wij geven daarom donderdag 23 februari het speelgoed mee aan uw kind. Wilt u het
speelgoed dinsdag 6 maart schoon aan uw kind mee terug geven. Mocht het niet uit komen zou u het
dan aan de leerkracht van uw kind willen doorgeven? Alvast bedankt!
Oproep vanuit de ouderraad: Paastakken
Wie kan ons helpen aan paastakken? Graag doorgeven aan juf Anne Hogerdijk (groep M5a) of aan juf
Lisanne (groep R1/2b).
Voorlichting nieuwe luizenbeleid GGD
Op woensdag 1 februari wordt er om 08.45 in de personeelskamer (locatie Gravenburg) een
voorlichting gehouden vanuit de GGD over het nieuwe luizenbeleid. Ouders van het LOT hebben hier
reeds een uitnodiging voor ontvangen.
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Voortgangsgesprekken
Maandag 6 februari zijn er voortgangsgesprekken met rapport voor de groepen 2 t/m 7. U ontvangt
hiervoor een uitnodiging.
Sportdag groepen 3 t/m 8 nieuwe datum: 16 mei
De sportdag voor de groepen 3 t/m 8 hebben we in het begin van het schooljaar destijds afgelast. Een
nieuwe sportdag staat nu gepland op de woensdag voor Hemelvaart (16 mei 2012).
Niet vergeten in de agenda te schrijven!
Nieuws van de bibliotheek Vinkhuizen

Kinderjury 2012: Hou je van lezen? Doe dan mee aan de Kinderjury (voor kinderen tussen 6 en 12 jaar).
Kom op woensdag 1 februari om 15.00 uur naar bibliotheek Vinkhuizen voor de start van de Kinderjury.
Dan ontvang je een stemboekje en krijg je uitleg over hoe je mee kunt doen.
Enkele boekentips voor 6 – 9 jaar:
Donders! Onze hond is een held! Selma Noort (Leopold) Het hondje van Karel, het vriendje van Dani
en Jan Donder, loopt weg van huis. En dan verdwijnt Karel ook! DONDERS! Een superspannend
Donders! avontuur.
Mees Kees gaat verhuizen. Mirjam Oldenhave (Ploegsma) Mees Kees’ moeder vindt dat hij maar
eens op kamers moet. Gelukkig blijft hij in de buurt. Maar Tobias heeft een probleem: bakt mees Kees
wel even lekkere omeletjes als zijn moeder?
Screening GGD voor groepen 2, locatie Gravenburg en Reitdiep
Op vrijdag 3 februari en op donderdag 9 februari komt de logopedist van de GGD op school. Als uw
kind hiervoor in aanmerking komt dan ontvangt u hier nog bericht over.
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 februari
Maandag 30 januari
Maandag 30 januari
Woensdag 1 februari
Woensdag 1 februari
Vrijdag 3 februari
Vrijdag 3 februari
Maandag 6 februari
Dinsdag 7 t/m 9 februari
Donderdag 9 februari
Donderdag 9 februari
Vrijdag 10 februari
Dinsdag 14 februari
Donderdag 16 februari
Zaterdag 18 februari
Vrijdag 24 februari
Vrijdag 24 februari
29 februari en 1 maart
Maandag 5 maart
Maandag 5 maart
Dinsdag 6 maart

R1/2a bezoek aan de bibliotheek
Gesprekken VO groepen 8
Voorlichting GGD nieuwe luizenbeleid
M1/2a en M1/2b bezoek aan de bibliotheek
Logopedie-screening groepen 2 van locatie reitdiep
R1/2c bezoek aan de bibliotheek
Voortgangsgesprekken met rapport voor de groepen 2 t/m 7
Cito eindtoets groep 8
Logopedie-screening groepen 2 locatie gravenburg
M1/2c en M1/2d bezoek aan de bibliotheek
Oplevering schoolgebouw Gravenburg
R1/2b bezoek aan de bibliotheek
FitFoodFun-factor Roadshow groep 8
Open huis van 09.30-11.30 voor ouders en leerlingen
12.30-14.00 voor belangstellenden
Medewerkers dozen inpakken
Margedag locatie Gravenburg (leerlingen op locatie Gravenburg vrij)
Verhuizing door het verhuisbedrijf
Medewerkers spullen uitpakken en inrichten
Margedag locatie Gravenburg (leerlingen op locatie Gravenburg vrij)
Start van de lessen locatie Gravenburg
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