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Trefwoord
Arm en rijk: Armoede en arm zijn; kloof tussen arm en rijk; scheve verhoudingen; armoede en onrecht.
Kleren maken de man: Kleding en sociale positie; je kleden zoals je je voelt; gepaste kleding; kleding zegt
veel maar ook niet alles.
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 derde uitgave van Klasse!Nieuws! Hierin leest u welke lesstof we in november
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.
Op Locatie Gravenburg start de nieuwe instroomgroep: G1E
Maandag as. start de nieuwe instroomgroep G1e. In groep G1e zal Juf Jolanda Groenewold (géén familie
van Jos) op maandag en dinsdag de lessen gaan verzorgen. Wanneer bekend is wie op woensdag,
donderdag en vrijdag de lessen gaat verzorgen brengen we direct de ouders van G1E op de hoogte.
Schoolfeest! Fantastisch!
Op de beide locaties was het gisteren echt één groot feest. De hele week voelden we al dat er een superdag
aan zat aan te komen. En het gevoel klopte. Op beide locaties een supermooi schoolfeest.
Locatie Gravenburg: Circus AquaMarini

Een feestdag vol acrobatiek, bewegen en optreden

Locatie Reitdiep: AquaMarijn in Rosso

Een feestdag vol klank, kleur en optreden

De ouderraden hebben deze geweldige schoolfeesten tot een groot succes gemaakt! Hulde!
En natuurlijk ook hulde aan de vele, vele ouders die hebben meegeholpen bij de vele activiteiten. Ook een
compliment aan de leerkrachten is zeker op z’n plaats. Samen hebben we laten zien wat we kunnen!
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Betaling vrijwillige TM0-bijdrage
Helaas lopen de betalingen van de vrijwillige TMO-bijdragen achter bij onze verwachtingen (gebaseerd op
vorig schooljaar). We willen alle ouders/verzorgers vragen om voor 1 december as. deze bijdrage alsnog te
betalen. De TMO-bijdrage is direct gekoppeld aan de extra investering vanuit school om met de inzet van
gedetacheerde combifunctionarissen extra ondersteuning (instructie, individuele hulp, begeleiding etc.) aan
onze leerlingen te bieden onder schooltijd tijdens het onderwijsleerproces.
Via een tweede link in deze e-mail kunt u alle informatie nogmaals doorlezen. Ook ziet u daar de
betalingsgegevens afgedrukt.
Inloopmiddag: maandag 2 november as.
Na schooltijd kunt u 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 14.30 - 14.45 uur.
Natuurlijk is ook de leerkracht aanwezig voor een eventuele toelichting.
Voortgangsgesprekken
Volgende week ontvangt u een uitnodiging voor de voortgangsgesprekken. De eerste ronde is gepland op
donderdag 12 november en de 2e ronde is gepland op dinsdag 17 november. Tien minuten voorafgaand het
gesprek ligt het werk van uw kind ter inzage.
Uitbreiding locatie Reitdiep
Al lange tijd wordt overlegd hoe de lokaalruimte op de locatie Reitdiep op te lossen. Naast de extra
aangebouwde lokalen worden nu ook al een personeelskamer en een speellokaal ingezet om alle groepen
een eigen groepsruimte te kunnen bieden. Om de groei in de komende jaren op te kunnen blijven vangen
zoeken we naar een meer duurzame oplossing. Gelukkig werd door de gemeente Groningen de oplossing
geboden om aan de Joeswerd (andere kant van de Professor Uilskensweg) een aantal semi-permanente
lokalen te plaatsen. Hiermee liggen de twee vestigingen op loop- en zichtafstand van elkaar en blijft het
gymlokaal uitstekend bereikbaar. Samen met de Meander en de wijkvereniging zijn we druk bezig om alles
organisatorisch goed op de rails te krijgen.
Een start per aanvang schooljaar is niet gehaald en ook een start na de herfstvakantie bleek nog niet
mogelijk. Zoals het nu lijkt kunnen we na de kerstvakantie de lokalen in gebruik nemen. We hopen zo snel
mogelijk meer informatie te kunnen geven.
Kinderboekenweek. ‘Raar, maar waar!’
Raar, maar waar! Dat was het motto van de Kinderboekenweek 2015 ( 7 t/m 16 oktober). Alles draaide 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 gingen we met dat thema aan de
slag!
Locatie Gravenburg
Woensdag 7 oktober startten we de Kinderboekenweek en kregen bezoek van een geweldige professor. Hij
maakte voor alle groepen een echt werkende lavalamp. Dankzij onze ouderraad kreeg elke jaargroep een
wetenschapsbak gevuld met een boek vol wetenschappelijke proefjes en een heleboel materialen die
daarvoor nodig zijn. Ook hebben zij gezorgd voor twee fantastische microscopen die door alle groepen
gebruikt mogen worden. Er zit zelfs een camera in zodat je de beelden vergroot op het Digibord kunt
bekijken. Natuurlijk stond vooral het lezen centraal tijdens de Kinderboekenweek. De jongste kinderen zijn
voorgelezen door de oudste kinderen. Alle klassen hebben een muurkrant gemaakt rondom het thema
lezen. En de groepen 1 tot en met 3 kregen een echte schrijver (Dennis Hofman) op bezoek. Hij las voor uit
zijn eigen boek: Daantje Indiaantje.
We hebben de Kinderboekenweek spectaculair afgesloten op vrijdag 16 oktober. Elke groep heeft één van
haar beste proefjes laten zien aan andere groepen. 'Raar, maar waar' was een prachtig thema! En met de
wetenschapsbakken die we hebben gekregen kunnen we er van blijven genieten!
Lampionoptocht
Op dinsdagavond 10 november lopen wij van 18:00 tot 19:00 een heuse lampionoptocht door de wijken
Gravenburg en Reitdiep. We zouden het leuk vinden als u langs de route de lampionnen van de kinderen
komt bewonderen. Nadere informatie en de looproute volgen in een nog te ontvangen brief.
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Sinterklaas : Schoen zetten
Sinterklaas heeft al doorgegeven dat wij op 30 november onze schoen mogen zetten op school. Wilt u uw
kind daarvoor een schoen meegeven? In de brief van Sinterklaas stond nog meer informatie: op vrijdag 4
december mogen we Sinterklaas met zijn pieten weer begroeten op cbs Aquamarijn. Wanneer de boot
richting Nederland vaart ontvangt u meer informatie.
Kerstviering (vooraankondiging)
Woensdag 16 december zal de Kerstviering plaatsvinden in de Stadskerk aan de Friesestraatweg. Het
thema van de avond is: ‘De ster die niet kan stralen’. Groep 6 zal ook dit jaar een musical opvoeren met
veel zang en dans. De tijdstippen voor de vieringen zijn als volgt:
Locatie Reitdiep: 17.30 uur
Locatie Gravenburg: 19.00 uur.
Nadere informatie volgt.
Luizen controles
Het afgelopen jaar zijn we gestart met het uitvoeren van de luizencontrole door de klassenouders. Inmiddels
heeft er een informatiebijeenkomst plaatsgevonden voor de klassenouders. De luizencontrole vindt altijd
plaats in de eerste week na de vakantie. Het is aangetoond dat er dan de meeste kans op luizen is.
Wanneer er bij uw kind luizen/neten geconstateerd worden, wordt u hier van op de hoogte gebracht door de
leerkracht van uw kind. U ontvangt van ons ook een informatiefolder over de behandeling van hoofdluis. De
andere ouders van de groep worden via een digitale brief op de hoogte gebracht van het feit dat er hoofdluis
is geconstateerd.
Oproep vanuit de MR:
Met ingang van november zijn er twee vacatures in de MR voor de oudergeleding van de locatie Gravenburg.
Janneke Metselaar (MR lid en tevens voorzitter GMR) en Gerolf de Boer (voorzitter MR) zijn conform het
reglement na drie jaar aftredend. Beide stellen zich herverkiesbaar voor de MR.
Ouders die belangstelling hebben om plaats te nemen in de MR worden verzocht zich te melden via e-mail op
MR@cbsaquamarijn.nl. Graag een pasfoto plus motivatie meesturen. Ook als je belangstelling hebt maar eerst
nog meer informatie wilt kun je natuurlijk reageren! De MR vergadert ongeveer 8 keer per jaar en zij houdt zich
bezig met beleidsmatige zaken. Wij ontvangen de reacties graag uiterlijk vrijdag 6 november. Wanneer ook
nieuwe kandidaten zich melden zullen verkiezingen nodig zijn. Deze zullen gehouden worden op 12 en 17
november, tijdens de avonden van de voortgangs-gesprekken. De uitslag zal 27 november in de nieuwsbrief
bekend worden gemaakt.
Met een vriendelijke groet, Gerolf de Boer (Voorzitter MR).
NIEUWS VANUIT DE OUDERRAAD
OR Gravenburg
Kinderboekenweek 2015: In het kader van de Kinderboekenweek
kwam afgelopen dinsdagochtend 13 oktober Dennis Hofman, de
kinderboekenschrijver van Daantje Indiaantje, langs bij ons op school.
Hij kwam om voor te lezen uit zijn boeken voor de groepen 1 t/m 3.
Ook Daantje Indiaantje zelf was aanwezig in de vorm van een
gehaakte pop, die alle kinderen even vast hebben mogen houden.
Na afloop hebben alle groepen een boek mogen ontvangen.
We bedanken Dennis Hofman voor zijn komst en de inspirerende ochtend.
EU schoolfruit: we zijn ingeloot!
Cbs Aquamarijn is wederom ingeloot om deel te nemen aan het EU-Schoolfruit.
Vanaf Komende week ontvangen wij 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

Nieuwsbrief november 2015 cbs AquaMarijn

Agenda november 2015
Maandag 2 november
Dinsdag 10 november
Donderdag 12 november
Dinsdag 17 november
Vrijdag 20 november
Donderdag 26 november
Zondag 29 november
Maandag 30 november

Inloopmiddag 14.30 uur
Lampionnenoptocht
Voortgangsrapportage
Voortgangsrapportage
Dag van de rechten van het kind
Algemene ledenvergadering
e
1 Advent
Schoen zetten

INFORMATIE VAN BUITEN
Centrum voor Jeugd en Gezin Hoogkerk organiseert:
SURVIVAL-TIPS voor de FEESTDAGEN: Dinsdagavond 3 november.
December kan best een dure maand zijn. Alle feestdagen bij elkaar…. dat
zorgt niet alleen voor veel cadeautjes-stress maar ook voor een lege
portemonnee.
Samen met Mariet Mollema gaan we ideeën uitwisselen, bespaartips bespreken en inspiratie opdoen om de
feestdagen- ook met wat minder geld- gezellig door te komen. Zou je aan ons willen doorgeven of je komt?
Tijd:
19.30 – 21.00 uur
Locatie:
CJG Hoogkerk, Johan Dijkstralaan 7
Door:
Mariet Mollema
Opgave:
ageeth.bergen@wij.groningen.nl
marijke.konter@wij.groningen.nl
Kosten:
geen
Bso Lancelot: Doe je mee?
Lijkt het je leuk om met ons bij BSO Lancelot een gezellige kerst middag te beleven?
Een actieve knutsel middag met het thema kerst.
Waar: SKSG Lancelot (rotonde Maresiusstraat)
Wanneer: Woensdag 9 december
Voor wie/Tijd: 4 t/m 6 jaar van 14.15 t/m 15.30 uur
7 t/m 13 jaar van 15.30 t/m 16.45 uur
Wat moet je mee: Je mag eventueel je eigen knutsel
materiaal mee nemen.
Opgeven: Kan via een mail naar Lancelot@sksg.nl, met naam en leeftijd.
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.groningen.nl
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