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

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

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

Trefwoord
Wereldburger:De multiculturele samenleving, een wereld vol verschillen en vreemdheid. Over samen
leven, ruimte maken en ruimte geven.
De nieuwsbrief digitaal: !!!!!! OPNIEUW AANMELDEN !!!!!!!
We hebben een nieuwe website: www.cbsaquamarijn.nl. Om de digitale nieuwsbrief vanaf mei te
kunnen ontvangen moet u zich OPNIEUW aanmelden via de NIEUWE WEBSITE.
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.
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.
Su escuela, Mi escuela!
Na twee leerzame, inspannende weken hebben wij het project met een spetterende fancy fair
afgesloten. De opkomst was grandioos! En dit had een positieve uitwerking op het bedrag wat we tot
nu toe hebben geteld. Dit bedraagt namelijk: 1336,89 euro! Geweldig. Dit bedrag zal nog verder
oplopen. Natuurlijk houden wij u op de hoogte. Na de zomervakantie zullen we door middel van foto's
en filmmateriaal kunnen zien waar ons geld terecht is gekomen en hoe mooi de school in Bolivia is
geworden. Ook namens de kinderen in Bolivia willen wij u bedanken voor uw bijdrage!
Paasviering
Donderdag 5 april gaan we met de kinderen het Paasfeest vieren. Dat willen we op twee manieren
doen. Als eerste door een (gezamenlijke) viering waarbij we d.m.v. een parallelverhaal stil willen staan
bij de betekenis van Pasen. Daarnaast houden we een paaslunch. Zowel de viering als de lunch zijn
alleen bedoeld voor de leerlingen en hun leerkrachten. Voor het eten en drinken doen we een beroep
op u als ouders/verzorgers. Er hangen intekenlijsten bij de deur van het lokaal waarop staat wat u mee
kunt nemen. We werken deze dag met een continurooster. Dat betekent dat de kinderen niet om 12.00
uur maar om 13.30 uur vrij zijn. 's Middags is er dus geen les meer. Denkt u er aan dit evt. door te
geven aan de NSO/ BSO? Alle kinderen mogen voor de ochtendpauze net als anders drinken en wat
fruit meenemen. Voor de lunch vragen we de kinderen zelf een bord, beker en bestek mee te nemen
(voorzien van naam). De groepen 1/2 van locatie Reitdiep hoeven dit niet mee te nemen, hier wordt
voor gezorgd.
Nieuwe schoolgebouwen
Vanaf komende week kunnen we definitief gedag zeggen tegen onze scholenbouwers.
Zowel in Gravenburg als Reitdiep gaan onze leerlingen dan naar hun prachtig nieuwe schoolgebouwen.
In Gravenburg zijn ze al een beetje gewend maar in Reitdiep gaan maandag (2 april) de schooldeuren
voor de eerste keer open. We feliciteren in Reitdiep alle leerlingen, ouders en leerkrachten met dit
prachtig nieuwe schoolgebouw!
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Opening locatie Reitdiep
Maandag 2 april is het dan zover: de locatie Reitdiep gaat starten in haar nieuwe schoolgebouw! En dat
doen we natuurlijk met een feestje. Alle kinderen worden, met hun mooiste verkleedkleren aan, om 8.30
uur op het terrein bij Waterborg verwacht. Samen met de kinderen van Meander trekken we vervolgens
in een lange optocht naar de nieuwe school. Daar gaan we met elkaar de school feestelijk openen. Wij
hebben er zin in!
Adreswijziging AquaMarijn Reitdiep
Vanaf 2 april zal het nieuwe adres van AquaMarijn locatie Reitdiep zijn:
cbs AquaMarijn, Slenk 2 , 9746 RS Groningen. Het telefoonnummer blijft ongewijzigd: 050-2103435.
Leerlingengroei
Op onze beide locaties groeit het leerlingenaantal sterker dan gedacht. Op de locatie Gravenburg
betekent dit dat we per 2 april (maandag a.s.) opnieuw starten met een instroomgroep.
De locatie Reitdiep kende voor cbs AquaMarijn een lange termijnprognose van maximaal 4 groepen.
Momenteel werken we al met 5 Reitdiepgroepen. We gaan er vooralsnog vanuit dat dit er het komende
schooljaar 6 zullen zijn. We oriënteren ons daarom nu al op de 'groeimogelijkheden' die het nieuwe
Reitdiepgebouw ons kan bieden.
Intern Begeleider (coördinator leerlingenzorg)
Belinda Sikkema zal vanaf 5 april elke donderdagmiddag aanwezig zijn op de locatie Reitdiep.
Nieuwe gezichten en personele mutaties
We hadden al een informatiebrief meegegeven over de aanstaande personele mutaties per 2 april a.s.
Daarin waren nog niet alle namen vermeld van de leerkrachten. Hierbij een overzicht van alle mutaties:
Instroomgroep G1F
: Sanna Grijpma
alle dagen
Instroomgroep G1E
: Henrieke Luinge
maandag, dinsdag, woensdag, donderdag
: nog niet bekend
vrijdag
Groep G5a
: Anne Hogerdijk
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
woensdag om en om: Anne Hogerdijk
Cyanda Kooistra
Groep G5-6b
: Leonie Giesen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
woensdag om en om: Leonie Giesen
Cyanda Kooistra
Groep G6a
: Henrieke Luinge
vrijdag
Groep G7a
: Corina van der Til
maandag - dinsdag
Marjolein Kappen
woensdag - donderdag - vrijdag
Groep R1-2 a
: Geeske Koopmans
maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag
Idelet van Dijken
donderdag
Reitdiep algemeen
: Geeske Koopmans is op donderdag ambulant voor algemene locatiezaken
Statiegeldactie: locatie Reitdiep
Van 26 maart tot 23 april komt er een dropbox te staan bij twee Jumbo's. Dit zal zijn aan de
Wilhelminakade en aan het Reitdiep. Bij de dropbox komt een formulier te hangen met de logo's van de
AquaMarijn en de Meander. Klanten kunnen hier hun statiegeldbonnetje doneren voor het nieuwe
schoolplein.
EU-Schoolfruitprogramma
Volgende week is de laatste week dat we meedoen met het Europese Schoolfruitprogramma. De
kinderen hebben elke woensdag 2 stuks fruit en een stuk groente gekregen en de meeste kinderen
hebben ervan genoten.
Schooltijden
De lessen starten om 08.30 uur. De deuren gaan om 08.20 uur open en niet meer om 08.10 uur.
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.
Veldvoetbal 18 april
Ook dit jaar nemen wij deel aan het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi op sportpark Esserberg in Haren.
Groep 8a neemt deel met een zevental en groep 8b ook. De poulewinnaars spelen op woensdag 18
april de finaleronde. Er wordt 2x 10 min. gespeeld. We rekenen weer op veel voetbalplezier.
Het toernooi duurt voor ons van 11.30 uur tot 14.30 uur. Supporters zijn welkom!
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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 april
Maandag 2 april
Donderdag 5 april
Donderdag 5 april
Vrijdag 6 april
Maandag 9 april
Dinsdag 10 april
Woensdag 11 april
Woensdag 18 april
Woensdag 18 april
Donderdag 19 april
Donderdag 19 april
Maandag 23 april
Dinsdag 24 april
Dinsdag 24 april
Vrijdag 27 april
Maandag 30 april t/m
vrijdag 4 mei
Maandag 7 mei

Openingsfeest locatie Reitdiep: start 08.30 uur bij de Waterborg
Paasviering en paaslunch op school
Continuerooster: alle leerlingen zijn om 13.30 uur vrij
Goede vrijdag: Alle leerlingen zijn vrij
2e Paasdag: Alle leerlingen zijn vrij
Weer naar school
Educatieprogramma 2e wereldoorlog dichterbij in Groningen, groepen 8
Schoolvoetbatoernooi Esserberg groepen 8 van 11.30 -14.30 uur
Sponsorloop Reitdiep start om 15.00 uur
Landelijk theoretisch verkeersexamen voor groep 7
Klassenlunch voor de groepen 8, alle kinderen blijven tussen de middag
op school eten.
Inloopmiddag van 15.15 -15.45 uur
Keuring van de fietsen van de leerlingen van groep 8 voor het
praktijkexamen
Groepen 8 krijgen Halt voorlichting over criminaliteit
Juffenfeest, alle groepen locatie Reitdiep
Meivakantie
Weer naar school
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