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Korte terugblik
We kijken terug op een enerverend schooljaar.
Gestart in containers en barakken en afgesloten in twee prachtig nieuwe schoolgebouwen.
Een jaar waarin we een nieuwe schoolnaam hebben gekregen en waarin we afgesplitst zijn van De
Hoeksteen. Eindelijk weer kunnen starten met een nieuwe directeur en in april een nieuwe locatieleider
voor de locatie Reitdiep. Een school(ontwikkelings-)plan opgesteld voor vier schooljaren om planmatig
en gestructureerd te kunnen werken aan veel onderwijskundige ontwikkelingen en vernieuwingen. Na
een half jaar een kundige en ervaren coördinator voor de leerlingenzorg kunnen benoemen.
Scholingstrajecten voor de leerkrachten zijn gestart om zorg te kunnen dragen voor een meer
gedifferentieerd leerstofaanbod om zo nog meer rekening te kunnen houden met verschillen tussen
leerlingen. En zo waren er nog veel en veel meer ontwikkelingen en activiteiten waar we met een goed
gevoel op terugkijken. De school is volop in beweging.
Maar ook waren er die vreselijke dagen waarop het even inktzwart werd. Het overlijden aan het begin
van dit schooljaar van onze juf Fenneke van Essen. Een afscheid dat we zagen aankomen maar ons
toch nog overviel. En dan was daar die vreselijke 25 april 2012. Terugfietsend van de voetbaltraining
verongelukte die avond onze lieve Isa Jasper. Het werd stil op school en een vreselijk verdriet daalde
neer over de school. Dit kon niet waar zijn. Daarna al die vragen waarop simpelweg geen antwoorden
te geven waren. Nog steeds voelen we het diepe gemis. In alles werkt het door en samen proberen we
het een plaats te geven. Het schoolkamp en de afscheidsmusical van de groepen 8 zijn dit jaar ook
anders gevoeld en beleefd dan anders.
Het is, alles overziend, een schooljaar geweest welke nooit meer uit onze herinnering zal verdwijnen.
NIEUWSBRIEF: DE LAATSTE PAPIEREN UITGAVE
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 ]
Presentje
Elk jaar opnieuw zijn er weer al die ouders / verzorgers die ons ondersteunen bij alles wat we
ondernemen. Als basisschool zijn we daar natuurlijk heel erg blij mee. Zonder al die hulp zouden heel
veel activiteiten geen doorgang kunnen vinden. Maar ook op de achtergrond is de inbreng van ouders
voor een school zeer belangrijk: het vertrouwen in de school dat ook naar de kinderen wordt
uitgesproken, de leerlingen het gevoel geven dat we samen optrekken in het bieden van ontwikkelingskansen, dat er thuis even samen gelezen wordt of dat er een stukje hulp bij het huiswerk wordt
geboden. En zo zijn er nog veel meer momenten waarop de inzet van ouders/verzorgers onmisbaar is
om gezamenlijk van cbs AquaMarijn een goede, fijne en veilige basisschool te maken. We willen aan
het eind van dit schooljaar iedereen heel hartelijk bedanken. Daarom ontvangt u allemaal op de laatste
schooldag een presentje voor alle inzet en het geschonken vertrouwen!
1e schooldag na zomervakantie en nog even de schooltijden 2012-2013
Om misverstanden te voorkomen: na de zomervakantie beginnen de lessen om 8.30 uur.
Nog even de aangepaste schooltijden voor alle groepen op een rijtje:
op maandag, dinsdag en donderdag : 's morgens 8.30 - 12.15 uur 's middags 13.15 - 15.15 uur
op woensdag en vrijdag
: 's morgens 8.30 - 12.30 uur 's middags leerlingen vrij
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1e ontmoeting en kennismaking 1e schooldag na schooltijd
We vinden een laagdrempelige school heel belangrijk. Vooral een goed contact tussen ouders en
leerkrachten is een voorwaarde. We nodigen alle ouders/verzorgers al op de eerste schooldag uit om 's
middags, direct na schooltijd (15.15 uur) kennis te maken met de nieuwe leerkracht.
We hopen u deze middag in grote getale te mogen ontmoeten.
De nog in te vullen vacatures
Op het overzicht van de groepsindeling en de personeelsinzet stonden nog een aantal 'vacatures'. Een
paar vacatures hebben we voor de vakantie al kunnen invullen:
Locatie Gravenburg
: groep 1/2c
op maandag, dinsdag en woensdag juf Jacqueline Pelster
groep 5a
de eerste drie weken op donderdag en vrijdag juf Anke
Popping (= bevallingsverlof juf Anne)
Locatie Reitdiep
: groep 1/2a
op woensdag en donderdag juf Marieke Adema
Schooljaar 2012-2013 - Data om alvast te noteren
vakanties:
Herfstvakantie
22 oktober - 26 oktober
Kerstvakantie
24 december- 04 januari (2013)
Voorjaarsvakantie
18 februari - 22 februari
Pasen
29 maart
- 01 april
Meivakantie
29 april
- 10 mei
2e Pinksterdag
20 mei
Zomervakantie 2013
08 juli
- 18 augustus
Margedagen
dinsdagmiddag 15 november
donderdagmiddag 6 juni
informatie- avonden:groepen 1 en 2
Donderdag 20 september
groepen 3 t/m 8
Dinsdag 25 september
Aan het begin van het schooljaar ontvangt u van ons de meer volledige jaarplanning.
Reitdiep Groep 3
We zijn blij dat we in de grotere groep 3 op de locatie Reitdiep m.i.v. het nieuwe schooljaar een student
Onderwijsassistent kunnen inzetten. Hiermee hebben we gelukkig een paar extra ondersteunende
handen beschikbaar.
Afscheid groep 8
Groep 8 heeft afscheid genomen van cbs AquaMarijn en dat hebben ze gedaan met 2 spetterende
optredens. De musical "Start!" was voor alle aanwezigen een heerlijk avondje uit. Het is duidelijk dat we
afscheid hebben genomen van echte kanjers! Hier en daar een emotioneel traantje want afscheid
nemen is altijd moeilijk. Begonnen als kleuter en afgesloten als jonge puber. We wensen onze nieuwe
lichting 'oud-leerlingen' heel veel succes in het Voortgezet Onderwijs. "Het ga jullie supergoed! Niet
vergeten om af en toe nog eens binnen te lopen om ons op de hoogte te houden van al jullie nieuwe
ontdekkingen en ervaringen."
Gouden Weken en ondertekening
Direct na de zomervakantie starten onze Gouden Weken. Twee weken lang besteden we extra veel
aandacht aan de sfeer en omgangsafspraken in alle groepen. We sluiten de Gouden Weken met een
plechtig moment waarin we ons samen willen verbinden aan alle Kanjerafspraken.
Wijzigingen schooladministratie via contactformulier door te geven
Wanneer er wijzigingen plaatsvinden in de persoonlijke gegevens willen we u vragen om dit door te
geven via het contactformulier op onze website. Dit voorkomt dat er een los papiertje ergens verdwijnt
of 'op de grote stapel komt'. (Denk aan adressen, telefoonnummers, noodnummers etc.)
Schoolzwemmen
U heeft in diverse media al kunnen lezen dat de gemeente Groningen de subsidie op het
schoolzwemmen (onder schooltijd) heeft afgeschaft. De groepen 5 worden een soort overgangsregeling
aangeboden. Maar dit is dus alleen mogelijk wanneer het een zelfstandige groep 5 is waarvan de
leerkracht mee kan gaan als begeleider. Daarom hebben de groepen 5 op de locatie Gravenburg nog 1
jaar schoolzwemmen. Op de locatie Reitdiep is dit niet mogelijk omdat er dan geen leerkracht
beschikbaar is voor groep 6.
De organisatie van de TMO na de zomervakantie ongewijzigd
Omdat er vragen over werden gesteld: de organisatie van de TMO (door Pitstop) wijzigt door de
aangepaste schooltijden NIET. Op onze website vindt u de inschrijfformulieren.
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Hartenproject
Het hartenproject hebben we in 'de containerperiode' al afgerond en in ons nieuwe Gravenburggebouw hebben alle harten van de leerlingen nu ook een prominente plek gekregen.
Een prachtig gezicht met al die kleurige en fleurige werkstukken. Bij het binnenkomen heeft u deze
prachtige harten natuurlijk al zien hangen.
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

We wensen iedereen een
overheerlijke zomervakantie!
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