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Trefwoord
Samen een goede start maken in het nieuwe schooljaar. De natuur: De Schoonheid en grootheid van de
natuur; beleving en verwondering. De verantwoordelijkheid van de mens voor de schepping. Wijsheid
Wijsheid en dwaasheid; wijs beslissen en dilemma’s; wijs omgaan met conflicten, internet en jezelf.
Vredesweek.
Nieuwsbrief
De nieuwsbrief van cbs AquaMarijn wordt digitaal verzonden. U kunt zich hiervoor aanmelden via de website
www.cbsaquamarijn.nl. Op school zullen er altijd een aantal papieren afdrukken beschikbaar zijn voor het
geval er zich thuis 'digitale' problemen voordoen. Ook wordt de nieuwsbrief op de website van de school
geplaatst onder het 'tabblad' Nieuwsbrief.
Klasse!Nieuws!
Volgende week ontvangt u de eerste uitgave van Klasse!Nieuws! Hierin leest u welke lesstof we in
september in een bepaalde groep aanbieden. Het biedt ouders/verzorgers de mogelijkheid om ook thuis de
leerstofonderdelen bespreekbaar te maken of waar nodig hulp te bieden. Met deze vorm van
informatievoorziening willen we de betrokkenheid tussen school en thuis een fikse impuls geven
Kanjerschool en ons pedagogisch vertrekpunt
Iedereen weet natuurlijk dat we een Kanjerschool zijn en dat we inzetten op een respectvolle en veilige
schoolomgeving waarin onze leerlingen zich prettig, gehoord en gewaardeerd voelen. Als schoolteam zijn
we het schooljaar daarom ook gestart met een kort bezinningsmoment waarin we opnieuw hebben
uitgesproken hoe belangrijk we het vinden dat onze leerlingen uniek mogen zijn. Iedereen op zijn of haar
eigen wijze en iedereen met zijn of haar eigen mogelijkheden. We willen benadrukken dat we leerlingen iets
kunnen en dat we iedere dag opnieuw willen uitgaan van kansen en mogelijkheden. Juist dat allemaal
verschillend zijn maakt onze basisschool mooi. Echt mooi! We mogen zijn wie we zijn.
Bij de ingang van de beide locaties ziet u daarom de dichtregels hangen die precies weergeven waar het in
de begeleiding en ontwikkeling van onze leerlingen om draait.

Je bent zo
mooi
anders
dan ik,
natuurlijk niet meer
of
minder
maar
zo mooi
anders,
Ik zou je
nooit
anders dan
anders willen.
Hans Andreus
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Afsluiting Gouden weken en Ondertekening Kanjerafspraken
Vandaag hebben we met een officieel tintje de Gouden weken afgesloten. Weken waarin hard gewerkt is
aan het versterken van het pedagogisch klimaat in de groepen vanuit de afspraken die we daartoe met
elkaar maken. Vandaag zijn in alle groepen de gemaakte kanjerafspraken door alle leerlingen ondertekend
met een handtekening of een vingerafdruk.

Huisvesting leerlingen locatie Reitdiep na verdere groei
Voor de zomervakantie hebben we al gemeld dat de groei van het aantal leerlingen ons dwingt uit te zien
naar aanvullende lesruimte. In de wijk Reitdiep is inmiddels gestart met de bouw van een tijdelijk
schoolgebouw op een andere plek in de wijk. Gelukkig dichtbij ons huidige schoolgebouw in de Rietwierde.
Vandaag is er een overleg geweest met o.a. vertegenwoordigers van de scholen en de wijkvereniging. Het
komt allemaal snel dichterbij en de nodige afspraken kunnen voorzichtig al door de ‘nieuwe bewoners’
gemaakt gaan worden. De direct omwonenden zijn al geïnformeerd vanwege de bouwwerkzaamheden (die
al gestart zijn). De gemeente Groningen verzorgt de informatie richting de wijkbewoners. Wanneer er
belangrijke ouderinformatie bekend is zullen we u daarover zo spoedig mogelijk informeren. Hoewel bijna
ongelooflijk, zullen de extra lokalen eind oktober as. al worden opgeleverd.
Een dochter!
Juf Jolanda Bakker is 26 juli jl. bevallen van een prachtige gezonde dochter! Ze heet Elise. “Jolanda, Klaas
en Mieke: van harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie dochter en zusje!’
Brengen en halen
De kinderen mogen tien minuten voor aanvang van de lessen naar binnen.
Vanaf groep 4 gaan de leerlingen na een eerste ‘wenweek’ zelfstandig naar binnen. De leerlingen van groep
3 gaan na de herfstvakantie zelfstandig naar binnen.
Wanneer u de leerkracht wilt spreken, kunt u na schooltijd altijd even naar binnen lopen om een afspraak
te maken. Na schooltijd kunt u de kinderen opwachten op het plein.
Voor locatie Gravenburg geldt: alle kinderen gaan op de eerste verdieping via de loopbrug naar binnen.
Informatie-avonden
Afgelopen week heeft u digitaal de uitnodiging voor de informatieavonden ontvangen. De data zijn:
- 3 september voor de groepen 1 t/m 4
- 8 september voor de groepen 5 t/m 8
e
e
Per avond zijn er twee rondes. De 1 ronde is van 19.15 – 20.00 en de 2 ronde is van 20.15 – 21.00. U
bent in de gelegenheid om op 1 avond twee groepen te bezoeken. Tijdens deze informatieavond kunt u
kennismaken met de leerkracht, wordt informatie gegeven over de gebruikte methoden en in grote lijnen
wordt de inhoud van de leerstof uitgelegd. Ook komt de dagelijkse gang van zaken in de groep aan de
orde.
Inloopmiddag: woensdag 23 september
Woensdag 23 september staat de eerste inloopmiddag gepland. Na schooltijd kunt u dan in het lokaal van
uw zoon en/ of dochter het werk inzien van uw kind(eren). Zo blijft u op de hoogte van alle opdrachten
waaraan we binnen de school werken. Tijdstip: van 12.30 – 13.00.
Absentie op de website PLUS overzicht van afwezigheid en vervanging
Via de website is het mogelijk uw kind ziek te melden. We gebruiken daarvoor een absentieformulier. Het
voordeel voor u is de snelle bereikbaarheid en voor de school is het eenvoudiger te verwerken in onze
leerlingenadministratie. Ook vermelden we op de website de afwezigheid van een leerkracht. Wanneer tijdig
een invalkracht kan worden gevonden vermelden we ook zijn of haar naam.
Aanmelden van nieuwe leerlingen, broertjes en zusjes
Wilt u broertjes of zusjes aanmelden voor het nieuwe schooljaar, dan kunt u dit doen via het gele
aanmeldingsformulier dat verkrijgbaar is bij op school.

Na twee schoolweken al weer toe aan het plannen aan de volgende vakantie?
Hierbij het nieuwe vakantierooster:
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Vakanties en Marge dagen 2015-2016
Vakanties en vrije dagen:
Gronings ontzet
28 augustus 2015
Herfstvakantie
19 oktober - 23 oktober
Kerstvakantie
21 december - 1 januari 2016
Voorjaarsvakantie
29 februari - 4 maart
Paasweekeinde
25 maart - 28 maart
Meivakantie
25 april - 6 mei
Pinkstermaandag
16 mei
Zomervakantie 2016
18 juli - 28 augustus
Reeds geplande margedagen/margedagdelen:
2015 Margedag:
woensdag 30 september 2015
Margedag:
woensdag 14 oktober
2016 Margedag:
vrijdag 26 februari 2016
Margedag:
woensdag 16 maart
Margedag:
dinsdag 29 maart 2016
Margedag:
dinsdag 17 mei
Margedagen: donderdag 16 en vrijdag 17 juni
Margedag:
vrijdag 15 juli
Agenda september 2015
Vrijdag 28 augustus
Dinsdag 1 september
Donderdag 3 september
Dinsdag 8 september
Donderdag 10 september
Woensdag 23 september
Woensdag 30 september

Gronings ontzet: alle leerlingen zijn vrij
MR vergadering
Infoavond groepen 1 t/m 4
Infoavond groepen 5 t/m 8
GMR vergadering
Start kinderpostzegel actie
Margedag: alle leerlingen zijn vrij

INFORMATIE VAN BUITEN
Dank! Namens de voedselbank
Het is nu midden 2015 en het is de hoogste tijd jullie allemaal te bedanken als schenker van goederen en
geld. Het Bestuur en medewerkers Voedselbank stad Groningen.
De sociaal verpleegkundige op school: Myrthe van der Veen
Vanaf 1 september zal Lineke Nienhuis worden vervangen door Myrthe van der Veen. Lineke is inmiddels
werkzaam in een andere gemeente.
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 Myrthe maken via de
leerkracht of de intern begeleider (Lourien Groenendal of Belinda Sikkema). Zij belt u vervolgens op om een
afspraak te maken. Het is ook mogelijk om zelf direct contact op te nemen. Gegevens: Myrthe van de Veen,
Sociaal Verpleegkundige GGD Groningen, e-mail: myrthe.van.der.veen@ggd.gronigen.nl
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