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Trefwoord
Stilte: Stilte en geluid, rust en drukte, actie en bezinning. Hebzucht: Hebbedingen, hebzucht, jaloezie en
macht. Hebzucht beteugelen; tevredenheid.
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 tweede uitgave van Klasse!Nieuws! Hierin leest u welke lesstof we in oktober
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
Brengen en halen: ook de leerlingen van groep 3 zelfstandig naar binnen
De kinderen mogen tien minuten voor aanvang van de les naar binnen, zodat we als de tweede bel gaat
kunnen beginnen. Na de herfstvakantie gaan ook de kinderen uit groep 3 zelfstandig naar binnen. Als er iets
bijzonders is, kunt u natuurlijk altijd even meelopen. Als u de leerkracht wilt spreken, kunt u ook na schooltijd
naar binnen lopen of even bellen om een afspraak te maken
Locatie Gravenburg: Met de fiets of graag lopend naar school
Er komen veel klachten binnen over het parkeren van de auto’s van ouders als zij ’s morgens de kinderen
brengen. Auto’s staan in de wijk en op de rotonde op de stoep geparkeerd. Graag parkeren op de rotonde
op de daarvoor bestemde parkeerplekken.
Locatie Gravenburg: wandel/ fietspad - verzoek uit de wijk:
Het pad aan de kant van Gravenburg (van de school richting Friesestraatweg) is een pad dat zowel door
wandelaars wordt gebruikt als fietsers. Het verzoek vanuit de wijk is of u meer rekening wilt houden met de
voetgangers.
.

Kinderboekenweek. ‘Raar maar waar!’
Raar, maar waar! Dat is het motto van de Kinderboekenweek 2015 ( 7 t/m 16 oktober). Alles draait om
natuur, wetenschap en techniek. Op onderzoek uitgaan en te weten willen komen hoe de wereld in elkaar zit
is een natuurlijke drijfveer van kinderen. Tijdens deze Kinderboekenweek gaan we met dat thema aan de
slag!
Locatie Gravenburg
Woensdag 7 oktober starten we de Kinderboekenweek met een korte act. De klassen zullen bezocht worden
door een verstrooide ‘professor’. We zullen ons bezig houden met boeken, wetenschap en techniek. Mede
met dank aan de OR hebben we nieuwe materialen tot onze beschikking die we met veel plezier zullen gaan
inzetten voor proefjes. Voor de groepen 1 tot en met 3 komt er een echte schrijver (Dennis Hofman) bij ons
op school. Hij zal gaan voorlezen uit zijn eigen boek: Daantje Indiaantje.
We sluiten de Kinderboekenweek spectaculair af op 16 oktober. Elke groep zal één van haar beste proefjes
laten zien aan andere groepen. We verheugen ons op een prachtig thema met heel veel lees- en doeplezier.
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Locatie Reitdiep
Woensdag is het zo ver: de Kinderboekenweek gaat van start! Iets later op de woensdag ochtend openen
we met de kinderen op een spetterende manier de Kinderboekenweek van 2015.
De Kinderboekenweek sluiten we af met een kinderboekenmarkt. Deze markt zal vrijdag 16 oktober zijn van
12:00 tot 12:30 uur. Handig om alvast je kasten door te zoeken naar boeken die je eigenlijk niet meer
gebruikt, want je kunt er anderen erg blij mee maken!
We hopen op een fantastische Kinderboekenweek waarin we veel mogen leren en ontdekken. Raar maar
waar!
Vrijwillige TMO-PM-bijdrage (betalingstermijn verlengd)
U heeft een verzoek ontvangen om de vrijwillige TMO-PM-bijdrage voor 1 oktober 2015 te betalen.
Een bijdrage die het mogelijk maakt om naast beter en meer toezicht tijdens de tussen-middagopvang ook
Pedagogisch Medewerkers onder schooltijd in te zetten voor extra begeleiding en ondersteuning van het
onderwijsleerproces in de groepen. De bijdrage bedraagt €20,- per kind voor een heel schooljaar (€0,17 per
overblijfmoment).
Omdat nog niet iedereen heeft betaald, verlengen we de termijn met een maand (1 november). Hierbij de
oproep om uw betaling voor 1 november as. te doen zodat we zeker weten dat de extra inzet financieel
gedekt is tot einde schooljaar.
Op onze website staat de informatiebrief vermeld onder het kopje: Nieuwsbrief // 2015-2016 // verzoek
betaling vrijwillige TMO-bijdrage. Hier leest u ook het rekeningnummer, de uitgebreidere motivatie en
verdere noodzakelijke betalingsgegevens.

NIEUWS VANUIT DE OUDERRAAD
OR Gravenburg
Het nieuwe schooljaar is alweer een tijdje aan de gang en de ouderraad is met frisse moed weer gestart na
de zomervakantie. We hebben versterking gekregen van 2 moeders, namelijk Manna Reinders en Els
Ongering. Fijn dat jullie ons willen helpen!
We hopen dat zoveel mogelijk ouders de ouderbijdrage zo spoedig mogelijk over willen maken, zodat wij
onze begroting van dit jaar sluitend kunnen maken. Voor dit jaar hebben we op korte termijn 2 hele leuke
activiteiten op de planning staan die wij met jullie bijdrage hebben kunnen realiseren, namelijk het
schoolpleinproject (zie hieronder) en het schoolfeest op donderdag 29 oktober. Deze dag staat in het teken
van circus op school. Alle klassen gaan in de ochtend een circus act voorbereiden en ’s middags gaan alle
klassen een circusvoorstelling voor en door elkaar maken.
Tevens hebben wij een paar leuke dingen kunnen
realiseren rondom de kinderboekenweek met jullie
bijdrage, waaronder de aanschaf van 2 microscopen
voor school.
In de ouderraad kregen wij het idee om de schoolpleinen
(het bovenplein en het supernova plein) op te gaan
leuken met leerzame en kleurrijke spelletjes voor de
kinderen tijdens de pauze momenten. Na veel zoeken
hebben we gekozen voor hinkelpaden en een
verkeersplein op het bovenplein en voor leerzame
spelletjes met cijfers en letters op het
supernova plein. Op 28 en 29
september zijn we met een groep aan de slag gegaan om dit te
realiseren. We hopen dat iedereen het resultaat mooi vind en
dat de kinderen van onze school vele uren speelplezier mogen
gaan beleven.

Wat gebeurt er verder met de ouderbijdrage, waar gaat uw geld
naar toe? Wij zorgen voor extra’s rondom feestelijke
gebeurtenissen. Denk aan het schoenkadootje bij Sinterklaas, de
kerstviering, attentie bij Sint Maarten, de Kinderboekenweek,
projectweek, Pasen, avondvierdaagse, Koningsspelen, de Musical
van groep 8, de laatste schooldag, maar ook bijvoorbeeld dat alle meesters en juffen van de klassen een
kleine bijdrage krijgen om iets extra’s in de klas te kunnen doen, zoals iets voor vader- en moederdag
maken. Wij proberen de school altijd mooi te versieren bij feestdagen of projecten. Dit kunnen wij alleen
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doen als u de ouderbijdrage betaald. Met vriendelijke groet,Miranda, Jolanda, Marcia, Dorien, Heidi, Jose,
Manna en Els, de ouderraad Gravenburg
OR Reitdiep
We zijn voor de ouderraad (locatie Reitdiep) op zoek naar 1 wasouder, die het op zich wil nemen om een
paar keer per jaar 240 schoolshirts te wassen. U ontvangt hier een (kleine) vergoeding voor. Op deze manier
hopen we onze schoolshirts zo lang mogelijk mooi te houden. U kunt zich aanmelden bij juf Jolanda
Groenewold.
EU schoolfruit: uw school is ingeloot!

De Aquamarijn is ingeloot om deel te nemen aan het EU-Schoolfruit-programma. Vanaf 2 november as.
ontvangen we 21 weken lang voor elk kind drie stuks gratis groente of fruit.
De regeling heeft tot doel om:
• de consumptie van groente en fruit bij schoolkinderen te stimuleren;
• kinderen gezonde eetgewoonten aan te leren;
• de afzet van groente en fruit te bevorderen
Agenda oktober 2015
Maandag 5 oktober
Woensdag 7 oktober
Woensdag 14 oktober
Vrijdag 16 oktober
Maandag 19 oktober t/m 23 oktober
Maandag 26 oktober
Donderdag 29 oktober

Dag van de leraar
Start Kinderboekenweek: Raar maar waar!
Margedag: alle leerlingen zijn vrij!
Afsluiting Kinderboekenweek
Herfstvakantie
Weer naar school
Schoolfeest

INFORMATIE VAN BUITEN
Bibliotheek
Groot Kinderboekenweekfeest!: Voor groep 1 t/m 8. Op woensdag 7 oktober van 14.15-16.15 uur
Waar: Vensterschool Vinkhuizen.Kosten: gratis. In de hele Vensterschool kun je overal meedoen aan leuke,
grappige en spannende activiteiten. Met om precies 14.15 uur: feestelijke opening in de
hal!
Theatervoorstelling: “Raar maar waar! door studenten Kunst, Theater en Media. Voor
groep 3 t/m 6. Wanneer: vrijdag 9 oktober van 14.30- 15.00 uur. Waar: speellokaal
Vensterschool. Kosten: € 1,- (reserveren of ophalen bij de bibliotheek).
Techniektour: In de bibliotheek kun je allerlei grappige en bijzondere experimenten doen.
Voor groep 3 t/m 8. Wanneer: donderdag 15 oktober 14.30 uur. Waar: bibliotheek
Vinkhuizen.Kosten: gratis.
Meer informatie? Haal het programmaboekje op in de bibliotheek of kijk op: www.groningerforum.nl
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

Uitstekend advies !!
Op cbs AquaMarijn hebben we daarom twee jaar geleden deze handschoen al opgepakt! Yes!
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