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

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

Locatie Reitdiep
Maresiusstraat 20, 9746 BJ Groningen
telefoon: 06-13540678

Trefwoord
Kennen: Mensen kennen en herkennen, weten wie ze zijn. De ander willen ontmoeten en respecteren
zoals hij is.
De nieuwsbrief digitaal NIEUW NIEUW LET OP LET OP
OPNIEUW AANMELDEN!!
We hebben een nieuwe website: www.cbsaquamarijn.nl !! In de bijlage vindt u hierover meer informatie!
Om de digitale nieuwsbrief vanaf april te kunnen ontvangen moet u zich OPNIEUW aanmelden.
De link om u aan te melden vindt u op de pagina "Nieuwsbrieven 2011-2012" (rechterkolom).
Helaas lukt het ons ict-ondersteuningsbedrijf niet om alle adressen vanaf de Hoeksteen over te zetten.
Onze oproep is u zo snel mogelijk weer opnieuw aan te melden via onze nieuwe website !!!
Na de zomervakantie wordt de nieuwsbrief in principe alleen nog digitaal verstuurd.
Wanneer u problemen ondervindt met de registratie kunt u dit melden via het contactformulier op onze
nieuwe website.
Vast dagritme
Het IGDI-instructiemodel stelt hoge eisen aan een goede en efficiënte groepsorganisatie. De
schooldagen gaan we daarom inrichten rond een vast dagritme waarmee we kunnen inspelen op de
verschillende behoeftes van onze leerlingen.
- Om 8.30 uur starten we in de groepen met een moment van ontmoeting en viering.
- Tot de ochtendpauze zijn er instructiemomenten voor meerdere vakgebieden
- Na de ochtendpauze is er tijd voor het verwerken van de opdrachten, voor extra instructiemomenten
en voor verdieping/verrijking.
- De middag wordt altijd gestart met leesonderwijs (met ook hier weer extra instructiemomenten waar
nodig)
Natuurlijk zijn er altijd dagen waarop een flexibele inzet van de lestijd nodig is door bijzondere
lesroosterzaken (gymlessen, schoolzwemmen, een excursie etc.).

Su escuela, Mi escuela!
Op maandag 12 maart starten wij met ons jaarlijks project. Wij zijn ontzettend blij na de vakantie te
mogen starten in ons nieuwe gebouw. Het Reitdiep zal ook zeer binnenkort naar hun nieuwe school
gaan. Wij vinden het een mooie gedachte om ook stil te staan bij kinderen die niet zo'n prachtig
schoolgebouw hebben. Vandaar de titel van ons project: Su escuela, Mi escuela: Jouw school, mijn
school... Wij een nieuwe school, maar zij ook! Wij kunnen ons steentje bijdragen in een Spaans
sprekend land. Welk land dit precies is houden wij nog even geheim tot de opening op maandag 12
maart. Deze opening zal in het speellokaal plaats vinden en is alleen voor de kinderen. Na deze
opening willen wij met elkaar gaan ontdekken wat er in dit land en het werelddeel waar het in ligt
gebeurt. We leren over de cultuur, de geografie, de topografie en andere gewoonten en gebruiken.
Op donderdag 22 maart sluiten we gezamenlijk het project af met een spetterende Fancy Fair van
15:15 tot 16:30 uur. We hebben een heleboel in petto, maar één van de onderdelen op de Fancy Fair
is het verkopen van eigen gemaakte producten. Die gaan we maken tijdens het knutselcircuit op 20
maart. De kinderen mogen zelf weten bij welke leerkracht ze iets gaan maken. Mogelijk doen we nog
een beroep op u om te helpen bij het knutselcircuit.
En bij deze nodigen we u alvast van harte uit voor de Fancy Fair. We hopen dat we met de opbrengst
de kinderen in ..?.. kunnen helpen met de bouw van hun nieuwe school! Su escuela, Mi escuela!
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!
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Afstemming schooltijden
We oriënteren ons op de mogelijkheid om de lestijden schoolbreed op elkaar af te stemmen. Alle
groepen zijn dan op dezelfde tijdstippen (niet) op school. Momenteel werken we met drie verschillende
schooltijden: groep 1, groep 2, 3, 4 en groep 5t/m8. Uitgangspunt is een sterkere gerichtheid op het
onderwijs in de groepen 1t/m 4. Daarnaast zijn er natuurlijk de organisatorische voordelen. Binnen de
MR overleggen we over een lesurenmodel die het bovenstaande mogelijk kan maken. We houden u op
de hoogte.
Nieuwe schoolgebouwen
Het lijkt wel een sprookje: over ruim een maand zitten alle leerlingen van cbs AquaMarijn in twee
splinternieuwe schoolgebouwen. Het was even afzien in de noodgebouwen maar we hebben ons er
fantastisch doorheen geslagen. Een dik compliment voor leerlingen en leerkrachten maar ook voor alle
ouders/verzorgers. Wanneer het leerlingenwerk straks ook weer aan de muren hangt zullen we ons er
heel snel thuisvoelen.
Adreswijziging AquaMarijn Gravenburg
Vanaf 24 februari zal het nieuwe adres van AquaMarijn Gravenburg zijn:
cbs AquaMarijn, Maresiusstraat 24, 9746 BJ Groningen. Het telefoonnummer blijft ongewijzigd: 0502103434.
Mocht u op 6 maart naar school willen bellen en ons normale nummer doet het nog niet, dan kunt u
bellen naar een tijdelijk mobiel nummer. We zetten het nummer z.s.m. op onze website:
www.cbsaquamarijn.nl

Laatjesoptocht
Afgelopen donderdagmiddag zijn alle leerlingen van de noodlocatie Gravenburg in een optocht naar de
herbouw gaan. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 hebben hun la naar hun lokaal gebracht en de
kinderen van de groepen 1 en 2 hebben het naamkaartje naar het lokaal gebracht. Een afsluiting van
een periode in de noodlocatie en een vooruitzicht op de start na de vakantie in de nieuwbouw.
Ergens in Groningen staat de mooiste school van alle scholen: de Gravenburg.
Je kunt hem al van ver zien, want het gebouw staat op palen.
Om in de school te komen moet je een heuvel beklimmen.
Als je de school binnengaat, zie je schoollokalen met gewone kinderen,
gewone juffen en gewone meesters.
En net als op alle andere scholen leren die kinderen rekenen, taal en tekenen.
Bron: 'Overal en ergens.....'.
Gravenburg -verhuisinformatie
Verhuizing Reitdiepgroepen Groep R3a en R4/5a
In de voorjaarsvakantie gaan de twee Reitdiepgroepen intern verhuizen in de noodlocatie. Maandag 5
maart starten de groepen R3a en r4/5a in de lokalen in gang 1 (voorheen Feniks/ Ukkie Dukkie).
De ingang voor leerlingen en ouders is aan de kant van het strompelpad. De groepen zitten naast
elkaar aan de linkerkant.
De locatie is in noodgevallen te bereiken via het tijdelijke mobiele nummer. We zetten het nummer
z.s.m. op onze website: www.cbsaquamarijn.nl
Schooltijden
De lessen zullen op beide locaties, zoals vanouds weer starten om 08.30 uur. Een verandering in
vergelijking tot huidige situatie is dat de deuren om 08.20 uur opengaan en niet meer om 08.10 uur.
Nieuwsbrief maart 2012 CBS AquaMarijn

2

Brengen en halen
De kinderen mogen tien minuten voor aanvang van de les naar binnen. Aan de Maresiusstraat via de
ingang met de loopbrug. Aan de Maresiusstraat is, om voldoende overzicht te houden, het volgende
afgesproken: leerlingen uit de groepen 5 t/m 7 kunt u op het benedenplein opwachten. De leerlingen uit
de groepen 1 t/m 4 kunt u zover mogelijk bij de brug vandaan op het bovenplein opwachten.
Zoveel mogelijk lopen en fietsen
Het dringende verzoek aan ouders is om de kinderen zoveel mogelijk lopend en fietsen naar school te
brengen en weer op te halen. Het is een groot gebouw voor 1000 leerlingen waarbij het veilig halen en
brengen van de kinderen van het grootste belang is.
Er zijn genoeg ouders en kinderen die over het fietspad van de Held naar school lopen. Hier is geen
voetpad aanwezig. Voetgangers zijn kwetsbaarder dan andere verkeersdeelnemers.
Het is goed om hier in acht te houden dat je loop dan zo dicht mogelijk langs de rand, achter elkaar en
tegen de rijrichting in.
Ziet u geen andere mogelijkheid uw kind met de auto te halen en te brengen, denkt u dan aan het
volgende. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat auto's in de wijk staan. Het is evenmin de bedoeling
om de kinderen daar af te zetten. Dit levert onveilige situaties op voor het langzame verkeer en
betekent overlast voorde buurtbewoners. Dat wil iedereen graag voorkomen. U kunt net als voorheen
gebruik maken van de Maresiusstraat en uw auto parkeren op de buitenring. De buitenring is bedoeld
om even te stoppen, uw kind uit te laten stappen en direct weer verder te rijden, een kiss and drive
strook. Deze is alleen bedoeld voor halen en brengen. In de folder op de site (onder nieuwsbrieven)
staat alle informatie omtrent het verkeer.
Fietsen stallen
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.
Aanleg van voorzieningen en het terrein
Alle betrokkenen werken hard om alles gereed te maken. Toch zal het voor iedereen hier en daar nog
wat improviseren zijn. Zo is vanwege de aanhoudende vorst in de grond het nog niet mogelijk om op dit
moment het terrein klaar te maken en netjes te houden. Het bovenplein kan deze week gereed worden
gemaakt.
Dit geldt ook voor voorzieningen als internet als telefonie.
Vanaf aankomende vrijdag tot en met 5 maart zal men bezig zijn met het omzetten van de telefonie en
internet.
Mocht u op 6 maart naar school willen bellen en ons normale nummer doet het nog niet, dan kunt u
bellen naar tijdelijk mobiel nummer. Op de site vermelden we dit nummer z.s.m.
Onderwijsstakingen op dinsdag 6 maart in het basisonderwijs
U heeft vast al gelezen en/of gehoord dat de grote onvrede in het basisonderwijs gaat leiden tot een
landelijke stakingsdag op dinsdag 6 maart 2012. Na de vorige bezuinigingsronde (waardoor we nu al
ruim 1 leerkracht-plaats minder kunnen inzetten) staat er een nieuwe bezuinigingsronde op Passend
Onderwijs te wachten. Op basis van de wet Passend Onderwijs krijgen we als basisscholen de opdracht
meer leerlingen met een grotere zorgbehoefte te gaan begeleiden en dit vervolgens te gaan doen met
minder leerkrachten. Eenvoudig gezegd: de basisschoolgroepen worden opnieuw groter en in die
grotere groepen moeten meer leerlingen worden opgevangen die extra zorg nodig hebben. Naar onze
mening staan beide eisen haaks op elkaar.
Hoewel we ook op cbs AquaMarijn erg boos zijn over de nieuwe wetsvoorstellen en er een grote
bezorgdheid is over de gevolgen van deze fikse bezuiniging, hebben we als schoolteam gemeend niet
aan de staking te moeten deelnemen. Op 6 maart gaan de leerlingen van onze Gravenburglocatie voor
het eerst weer naar hun nieuw herbouwde school. We hebben hier samen lang naar toegeleefd en we
willen op deze bijzondere dag daarom ook samen een nieuwe start maken. De leerlingen staan ook op
6 maart voor ons dus op nummer 1.
Schoonmaakouders locatie Reitdiep
In de schoonmaakbranche wordt al langere tijd gestaakt voor een betere CAO. Overal in het land
worden op scholen de gevolgen zichtbaar: vieze toiletten en smerige gangen. Ook op de Reitdieplocatie
(rotonde) staken de schoonmakers. Maar hoe vreemd: bij ons lijkt de school zelfs schoner dan
voorheen. En dat allemaal door de geweldige inzet van een aantal ouders die de handen uit de mouwen
steken en de school iedere dag weer schoon voor de volgende schooldag opleveren! We willen deze
ouders meer dan hartelijk bedanken voor hun geweldige inzet!

Nieuwsbrief maart 2012 CBS AquaMarijn

3

Cito-Entreetoets groep 7
Dit schooljaar nemen we niet meer de entreetoets af in groep 7.
Omdat we vanaf groep 1 veel meer gaan inzoomen op de opbrengsten van ons Cito-schoolbredevolgsysteem (en de daaruit vast te stellen streefdoelen voor groepen en leerlingen op basis van de
halfjaarlijkse 'ontwikkelingsscores') voegt de entreetoets geen specifieke informatie meer toe. Ook de
inspectie is duidelijk in haar conclusie:
"De inspectie heeft besloten de Cito Entreetoets met ingang van schooljaar 2011/2012 niet meer te
accepteren als instrument waarmee een school zich over haar eindresultaten kan verantwoorden."
Dit heeft twee redenen:
1. De Entreetoets is geen meting van eindresultaten. De toets geeft hooguit een voorspelling van de
eindopbrengsten.
2. De kwaliteit van de toets is nog niet door de COTAN beoordeeld en als voorspeller van de
eindresultaten zou de toets voldoende criteriumvaliditeit moeten hebben.
Oproep vanuit de ouderraad: Paastakken!
Wie kan ons helpen aan paastakken? U kunt dit doorgeven aan juf Anne Hogerdijk (groep M8a) of aan
juf Lisanne (groep R1/2b).
Oproep nieuwe MR-leden (tot 10 maart)
Inmiddels hebben zich diverse kandidaten beschikbaar gesteld om lid te worden van onze
Medezeggenschapsraad. Tot 10 maart a.s. kunnen kandidaten zich nog aanmelden.
Meer informatie staat op de MR-brief die aan de leerlingen is meegegeven.
(op de nieuwe website te vinden onder de pagina Ouders)
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 maart
Vrijdag 24 februari
Vrijdag 24 februari
Woensdag 29 februari en
donderdag 1 maart
Maandag 27 februari t/m
vrijdag 2 maart
Maandag 5 maart
Maandag 5 maart
Dinsdag 6 maart
Maandag 12 maart
Dinsdag 13 maart
Woensdag 14 maart
Dinsdag 20 maart
Woensdag 21 maart
Donderdag 22 maart
Donderdag 29 en vrijdag
30 maart
Woensdag 18 april
Maandag 23 april

Medewerkers dozen inpakken
Margedag locatie Gravenburg (leerlingen op locatie Gravenburg vrij)
Verhuizing door het verhuisbedrijf
Voorjaarsvakantie, alle leerlingen zijn vrij.
Medewerkers locatie Gravenburg spullen uitpakken en inrichten
Margedag locatie Gravenburg (leerlingen op locatie Gravenburg vrij)
Start van de lessen locatie Gravenburg
Start projekt
Inloopmiddag van 15.15-15.45
Groep 8 Futsaltoernooi (zaalvoetbal)
Knutselcircuit (09.30-12.00) door de hele school heen
Nationale boomfeestdag
Fancy fair voor alle ouders en kinderen van 15.15-16.30
Margedagen Reitdiepgroepen (onder voorbehoud)
Sponsorloop Reitdiep start 15.00
Inloopmiddag van 15.15 -15.45

Su escuela, Mi escuela:
Jouw school, mijn school!
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