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

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

Trefwoord
Daar zit muziek in. Over de betekenis en de beleving van muziek. Over muziek die emoties en hoop in
het leven van mensen kan vertolken en dragen. Afsluiting van het schooljaar.
NIEUWSBRIEF: DE LAATSTE PAPIEREN UITGAVE
Digitale nieuwsbrief alleen nog na aanmelding via website cbs AquaMarijn
De digitale nieuwsbrief (en eventueel andere informatie) wordt voortaan alleen nog verzonden naar
iedereen die zich hiervoor heeft aangemeld via de website www.cbsaquamarijn.nl.
De link naar de oude Hoeksteen-website is hiermee komen te vervallen! Heeft u zich nog niet
aangemeld via de AquaMarijn-website? In dat geval graag met spoed actie ondernemen.
De nieuwsbrief wordt alleen nog digitaal naar de aangemelde email-adressen verzonden.
[ www.cbsaquamarijn.nl > klik NIEUWSBRIEF > klik 2011-2012 > klik in rechterkolom op @-afbeelding ]
Op school zullen er altijd een aantal papieren afdrukken beschikbaar zijn voor het geval er zich thuis
'digitale problemen' voordoen.
Locatie Reitdiep start na de zomervakantie in zes lokalen
Onze Reitdiep-locatie is gebouwd en ingedeeld op basis van gemeentelijke prognoses. Voor de
AquaMarijn zou op termijn tijdens de 'piekperiode' vier lokalen nodig zijn. Tijdens de bouw was al
duidelijk dat de prognosecijfers voor onze school veel te laag waren ingeschat. Vanaf de opening zijn
we daarom al gestart in 5 leslokalen. Ook die 5 lokalen blijken nu al niet meer toereikend te zijn.
Het onderwijsconcept van de Meander maakt het niet mogelijk om een aansluitend lokaal voor de
AquaMarijn in te richten.Daarom is in overleg met de gemeente Groningen besloten om nu al een
inpandige verbouwing uit te voeren. De grote personeelskamer en de grote keuken worden momenteel
samengevoegd tot een nieuw (6e!) leslokaal voor cbs AquaMarijn. Een prachtige plek voor een
kleuterlokaal, omdat het lokaal direct grenst aan het speellokaal. U begrijpt dat we erg blij zijn met ons
nieuwe, zesde leslokaal. Het betekent dat we de sterke groei van het leerlingenaantal nu adequaat
kunnen organiseren.
Groepsindeling en personeelsinzet komend schooljaar
We zijn heel druk met de indeling van de nieuwe groepen en leerkrachten voor het komend schooljaar.
Omdat er steeds maar weer nieuwe bezuinigingen over het basisonderwijs heenrollen is het ieder jaar
weer een enorme puzzel. Na heel veel overleg (ook met de VCOG) en afstemming zijn de eerste
contouren zichtbaar en deze stemmen uiteindelijk grotendeels tot grote tevredenheid.
We hebben twee knelpunten kunnen oplossen: de 6e groep op de locatie Reitdiep kan worden
geformeerd en op de locatie Gravenburg kunnen de twee heel erg grote groepen 3 worden uitgesplitst
over drie kleinere groepen.
We starten komend schooljaar met 21 groepen. Een groei met 2 groepen t.o.v. afgelopen schooljaar.
We gaan dus ook een aantal nieuwe leerkrachten verwelkomen. Een paar vacatures zijn op dit moment
nog niet ingevuld. Wanneer we de sollicitatieprocedures hebben afgerond ontvangt u z.s.m. daarna de
Groepsinformatie 2012-2013.
Evalueren, afronden en starten
We houden momenteel het afgelopen schooljaar tegen het daglicht. Wat ging goed, wat niet en wat
moet anders of beter. Op heel veel terreinen boeken we fikse vooruitgang maar we beseffen ook dat er
nog veel moet gebeuren. Niet alles kan tegelijk en daarom proberen we proces- en planmatig, met ons
schoolplan 2011-2014 in de hand, de door ons gestelde doelen te halen.
Het Interactief Gedifferentieerd Directe Instructiemodel zullen we verder gaan uitbouwen (gericht op het
aanbieden en verwerken van lesstof op verschillende niveaus). Alle leerlingen worden per vakgebied in
niveaugroepen ingedeeld om vervolgens daaraan haalbare doelen te verbinden. (niet achteraf alleen
maar vaststellen maar vooral anticiperen - leerlingen moeten succes ervaren om gemotiveerd tot leren
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te komen). We starten al vroeg in het nieuwe schooljaar met teamscholing op het gebied van meer- en
hoogbegaafdheid. Als AquaMarijn willen we op dit gebied een steviger beleid ontwikkelen. Hetzelfde
geldt voor vormen van coöperatief (samenwerkend) leren. Onderzoek laat namelijk zien dat leerlingen
vooral ook leren van elkaar.
Natuurlijk zijn er voor het schooljaar 2012-2013 nog veel meer plannen. Het bovenstaande is daarom
vooral bedoeld als opwarmertje voor het komend schooljaar.
Geboorte
Juf Anne is 21 mei bevallen van een dochter, Maud Isa. Gefeliciteerd Juf Anne en Richard!
Juf Lisanne is 31 mei bevallen van een zoon, Raviv. Juf Lisanne en Auke van harte gefeliciteerd!
Bedankbuffet
Op donderdag 12 juli van 16.30 uur tot 18.00 uur houden we weer ons jaarlijks Bedankbuffet, dit jaar op
de locatie Reitdiep. Ouders die dit schooljaar regelmatig hebben geholpen in school krijgen hiervoor
een uitnodiging via de leerkrachten. Het thema van dit buffet is: ZOMER. Natuurlijk bedanken wij alle
ouders die, op welke manier dan ook, onze school cbs AquaMarijn een warm hart toedragen.
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 de intern begeleider (Belinda Sikkema). 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 juli
Maandag 2 t/m woensdag
4 juli
Woensdag 11 juli
Donderdag 12 juli
Donderdag 12 juli
Dinsdag 17 juli
Woensdag 18 juli

Vrijdag 20 juli
Zomervakantie
Maandag 3 september

Kamp groepen 8
Juffenfeest groep G3a, G3b, G4a en G4b: Thema 'Cowboys en
Indianen'
Bedankbuffet
Juffenfeest groep G5/6b en groep G6a: Thema: 'Fluor'
Kijkje in de nieuwe groep 11.00 - 12.00 uur
Afscheid groepen 8
Groep G8b (juf Irma) : 19:00 uur
Groep G8a (juf Monique): 20.30 uur
12.00 alle leerlingen vakantie
Van 21 juli t/m 2 september
Eerste schooldag
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