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Verkeersongeluk Isa Jasper en Tessa Rahajaan
Het zijn heel verdrietige dagen op school. Het overlijden van Isa heeft een enorme impact op alle
geledingen binnen de school. Overal delen we ons verdriet en zoeken we troost bij elkaar. Het is
hartverwarmend te mogen constateren dat er zoveel verbondenheid is. We hebben met de ouders en
broer van Isa afspraken gemaakt hoe we als school iets voor hen kunnen betekenen in het hele proces
van rouw en verwerking. U ontvangt middels onze digitale nieuwsbrief hierover nog aanvullende
informatie (ook over de afscheidsdienst). U kunt zich aanmelden via onze nieuwe website
www.cbsaquamarijn.nl - onder de button: "Nieuwsbrieven". (Graag Z.S.M. aanmelden !! )
Donderdagvond zijn we in het UMCG op bezoek geweest bij Tessa. Het was fijn om met Tessa te
praten over alles wat haar nu bezig houdt. Dat ze even naast haar bed stond en door haar kamer
schuifelde gaf ons de bevestiging dat het naar omstandigheden goed met haar gaat. Met de ouders zijn
we blij dat Tessa snel weer naar huis gaat om verder te herstellen.
Met de GGD is afgesproken dat zij ook in de nazorg een belangrijke rol kunnen vervullen. De school
kan hierin een coördinerende rol vervullen. U kunt daarvoor contact opnemen met de locatieleider, Alide
Rensen.
Trefwoord
Wolken, wind en vuur . Over de symboliek van wolken, wind en vuur in de spannende tijd van Pasen tot
Pinksteren.
De nieuwsbrief digitaal
(OPNIEUW) AANMELDEN via www.cbsaquamarijn.nl!
We hebben een nieuwe website: www.cbsaquamarijn.nl! Om de digitale nieuwsbrief vanaf juni 2012 te
kunnen ontvangen moet u zich aanmelden via deze nieuwe website. De aanmelding via onze oude
Hoeksteenwebsite komt te vervallen!
Helaas lukt het ons ict-ondersteuningsbedrijf niet om alle adressen vanaf de Hoeksteen over te zetten.
De link om u aan te melden vindt u op de pagina "Nieuwsbrieven 2011-2012" (rechterkolom).
Onze oproep is u zo snel mogelijk 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.
Op de nieuwe website hoeft u zich maar één keer voor de nieuwsbrief aan te melden!
Ouderinformatie Lesinhouden
We zijn druk bezig om een vorm te zoeken waarop we ouders/verzorgers goed en gericht kunnen
informeren over de leerstof die we op school in een bepaalde periode aanbieden en over eventuele
aanpakken daarbij. In de groepen 8 wordt een dergelijke informatiebrief al regelmatig meegegeven.
De groepen 1 en 2 geven we regelmatig de 'kleuternieuwsbrief' mee. De inhoud van deze nieuwsbrief in
groep 1 en 2 passen we aan. We willen u als ouders/verzorgers meer inhoudelijk gaan informeren en
dus ontvangen de ouders/verzorgers in de groepen 1 en 2 periodiek een overzicht van de thema's
waarmee we in de kleutergroepen gaan werken en aan welke leer- en ontwikkelactiviteiten we aandacht
besteden. Deze informatie sluit nauwgezet aan op de werkwijze die de methode Kleuterplein ons
aanbiedt. In de loop van het volgend schooljaar willen we in alle groepen een dergelijke informatiebrief
gaan meegeven. We denken met deze informatiebrief de betrokkenheid van ouders te vergroten. Het is
goed om te weten hoe we als basisschool inzetten op de ontwikkeling van onze leerlingen.
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Uit de groepen 1 en 2
De afgelopen weken werkten we in de groepen 1 en 2 over het thema ‘de boerderij’ uit Kleuterplein. We
hebben geleerd welke dieren er allemaal leven. De dieren op de boerderij zorgen voor veel eten
bijvoorbeeld melk en eieren. Na de mei- vakantie gaan we werken over het thema: ‘de winkel’. Met de
kinderen werken, lezen, praten, zingen en spelen we over allerlei dingen die met dit onderwerp te
maken hebben. Veel reken-, taal- en beweegactiviteiten staan de komende weken in het teken van dit
thema.
Schoolreisinformatie en betalingen
U ontvangt vandaag de informatiebrief over de schoolreizen. Behalve de data en bestemmingen staan
daarop ook de schoolreisbedragen vermeld. We willen graag dat de schoolreis van uw zoon of dochter
uiterlijk 11 mei a.s. betaald is. In voorgaande jaren werden de schoolreizen contant aan de leerkracht
betaald. Dit schooljaar is dit ook mogelijk, maar we zouden het zeer op prijs stellen dat het
schoolreisbedrag per bank(giro) wordt overgemaakt. Op de schoolreis- informatiebrief staat het
bankrekeningnummer, de tenaamstelling etc. vermeld.
Personele zaken
Vanaf vrijdag gaan juf Lisanne Ybema en juf Anne Hogerdijk met zwangerschapsverlof. We wensen ze
een fijne zwangerschap toe! Hieronder het overzicht wie tijdens hun verlof waarnemen.
Groep R1/2b
: Lisanne Ybema
maandag , dinsdag, donderdag en vrijdag Claude Marsman
woensdag
Rinske Sevinga
Groep G5a
: Anne Hogerdijk
maandag, dinsdag, woensdag om en om Cyanda Kooistra
woensdag om en om, donderdag en vrijdag Shona de Kort
Fred Ferwerda, onze conciërge, heeft afgelopen week te horen gekregen dat hij een vaste baan heeft
gekregen. "Fred, van harte gefeliciteerd!"
Sponsorloop Reitdiep
Klaar voor de start.... AF! En als een speer gingen we ervan door.
Woensdag 18 april werd er op de locatie Reitdiep een sponsorloop georganiseerd. Samen met de
kinderen van Meander wilden we zoveel mogelijk rondjes rennen op het schoolplein. Voor elk rondje
kregen we namelijk geld van onze sponsors. En dat geld gaan we weer gebruiken om ons plein verder
in te richten met speeltoestellen. Sommige kinderen waren niet te stoppen en hadden zelfs nog een
stempelkaart nodig. Het geld stroomt dan ook binnen. We wachten het eindbedrag vol spanning af.
Wordt vervolgd....
Sportdag groepen 3 t/m 8: woensdag 16 mei
De jaarlijkse sportdag wordt gehouden op woensdag 16 mei op het sportpark in Hoogkerk, bij de
voetbalvelden van v.v. Hoogkerk en v.v. De Held.
Wilt u uw kind tegen 09.00 uur op het sportveld brengen en om 12.15 uur weer ophalen? Wanneer dit
niet gaat lukken kunt u misschien met andere ouders/verzorgers hierover iets afspreken.
Tot 09.00 uur zijn de leerkrachten nog druk bezig met het klaarzetten van de activiteiten!
Dit jaar gaan we op twee sportvelden de sportdag houden en dus zijn we op zoek naar veel hulpouders, - oma’s en opa’s voor de begeleiding van de kinderen bij de verschillende sportonderdelen.
Alle kinderen worden namelijk verdeeld in 48 groepen. Met veel helpende en ondersteunende handen
moet dit gaan lukken. We hopen u als hulpouder te mogen verwelkomen.
Indeling van de velden:
Op het ene veld de groepen: G3a, G3b, R3a, R4/5, G4a en G4b.
Op het andere veld de groepen: G5a, G5/6, G6a, G7a, G8a en G8b.
U kunt zich tot en met 9 mei opgeven bij de groepsleerkracht.
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.
Gevonden voorwerpen
Op de administratie liggen zeer veel gevonden voorwerpen. Ook liggen er veel sleutels. Wij zijn van
plan na de meivakantie alles nog 1 week te laten liggen en daarna zullen we alles weggooien. Mist u
iets, kom dan even langs op de administratie.
Tussen de middag opvang (TMO) opzeggen
Wanneer een leerling een korte of langere periode GEEN gebruik maakt van de TMO-opvang, dan
moet dit door ouders altijd gemeld worden via het officiële opzegformulier van de TMO en aan de
coördinator. De formulieren zijn op de site te downloaden en als papieren versie bij Anja te halen.
Het kan dus niet via de leerkrachten gemeld worden.
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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
Nieuws van de bibliotheek
Laatste kans om mee te doen met de Nederlandse Kinderjury! Kies uit alle boeken die in 2011 zijn
uitgekomen jouw drie favoriete boeken. Lever het ingevulde stemformulier vóór 12 mei in bij de
bibliotheek en haal je cadeautje op. Je kunt ook stemmen en leestips opdoen op de website van de
Kinderjury. www.kinderjury.nl
Tweedehands boeken te koop in Bibliotheek Vinkhuizen Bibliotheek Vinkhuizen beschikt over een
actuele collectie boeken, tijdschriften en jeugd- dvd’s. Om de collectie up-to-date te houden komen er
wekelijks nieuwe boeken bij. Dat betekent dat er ook weer titels moeten verdwijnen. De bibliotheek biedt
deze boeken, die meestal nog in prima staat verkeren, te koop aan voor een zacht prijsje. Alleen tijdens
openingstijden van de bibliotheek vanaf woensdag 25 april.
De bibliotheek van Vinkhuizen is op de volgende feestdagen gesloten: maandag 30 april
Koninginnedag, 17 mei Hemelvaartsdag en Maandag 28 mei Tweede Pinksterdag.
Informatie Voor volledige programma-overzichten, actuele informatie en bibliotheekgegevens:
www.mijneigenbibliotheek.nl

Agenda mei
Meivakantie
Maandag 7 mei
Dinsdag 8 mei
Donderdag 10 mei
Woensdag 16 mei
Donderdag 17 mei
Vrijdag 18 mei
Dinsdag 22 mei
Pinkstervakantie

Van 28 april t/m 6 mei
Alle leerlingen gaan weer naar school
Bureau Halt geeft voorlichting in groepen 8 thema:groepsdruk
Inloopmiddag van 15.15 - 15.45
Sportdag groepen 3 t/m 8
Hemelvaartsdag, alle leerlingen zijn vrij
Alle leerlingen zijn vrij
Marge -middag, alle leerlingen zijn om 12.00 vrij
Van 26 mei t/m 3 juni
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