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Trefwoord
Kleren maken de man: Kleding en sociale positie; je kleden zoals je je voelt; gepaste kleding; kleding zegt
veel maar ook niet alles. Sterrenregen; Mensen in het licht zetten, onrecht aan het licht brengen.
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 vierde uitgave van Klasse!Nieuws! Hierin leest u welke lesstof we in december
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.
Sinterklaas : Schoen zetten
Sinterklaas heeft ons geschreven dat wij op maandag 30 november onze schoen mogen
zetten op school. Wilt u uw kind daarvoor een schoen meegeven?
Sinterklaasfeest op school
Op vrijdag 4 december hopen wij Sinterklaas met zijn pieten weer te begroeten op cbs Aquamarijn.
Locatie Gravenburg:
Vrijdag 4 december zal Sinterklaas onze school weer een bezoek brengen.
Rond 8.45 uur zal de Sint aan de zijkant van de school( AquaMarijnzijde) op het kleine beneden plein
aankomen. Alle kinderen gaan met hun eigen klas op de aangegeven plek staan.
Om alles goed te kunnen laten verlopen vragen we aan alle ouders om achter de kinderen te blijven
staan zodat iedereen het goed kan zien en kan genieten van de aankomst!
Daarna zal het programma in de klassen worden voortgezet. De schooltijden blijven hetzelfde.
Om ongeveer 09.30 uur zal de Feniks de Sint verwelkomen (de aankomst is dit jaar helaas niet samen).
We gaan er een prachtig feest van maken!
Locatie Reitdiep:
Op vrijdag 4 december hopen wij Sinterklaas met zijn pieten weer te begroeten op cbs Aquamarijn. Wij
verwelkomen Sinterklaas samen met obs de Meander. We starten deze dag gewoon om 08.30 uur in de
klas. Vervolgens gaan de leerkrachten met hun groep naar buiten om een plekje te zoeken voor de
ontvangst van Sinterklaas. Komt u ook kijken? Gezellig!

Kerstvieringen
Woensdag 16 december as. zullen de Kerstvieringen plaatsvinden in de Stadskerk aan de Friesestraatweg.
Het thema van de avond is dit jaar: ‘De ster die niet kan stralen’. Groep 6 zal ook dit jaar een musical
uitvoeren 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 nog via de leerkracht.
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Kerstactiviteiten
Op donderdag 17 december gaan alle kinderen kerststukjes maken. De ouderraad regelt en financiert een
deel van de materialen.
We zijn nog op zoek naar ‘groen’ voor in de stukjes. Kunt u ons helpen aan hulst, kerstboomtakken,
coniferen, etc.?
Voor Gravenburg: stuur even een mailtje naar: Dorien Veldman (OR-lid) dnoordhof@hotmail.com.
Voor 425 leerlingen kunnen we flink wat ‘groen’ gebruiken!
Voor locatie Reitdiep: zal er een verzamelbak klaar staan in de hal, waar al het groen in verzameld kan
worden.
We willen u ook vragen om uw kind(eren) een (gekleurde) dinerkaars mee te geven. Dat zou het kerstukje
helemaal afmaken. En als u nog andere materialen heeft liggen mag u dat natuurlijk ook meegeven naar
school.
Op vrijdag 18 december starten we samen de dag met een heerlijk kerstontbijt. Even noteren dat u deze
dag een bord, een beker en bestek aan uw kind(eren) meegeeft.
Op maandag 7 december hangt er een intekenlijst bij de deur van elke klas. Het zou fijn zijn als alle kinderen
iets kunnen meenemen voor het kerstontbijt.
U kunt nog een oproep ontvangen van de eigen leerkracht(en) als er hulp gewenst is op deze twee dagen.
NIEUWS VANUIT DE OUDERRAAD
OR Gravenburg
Dag allemaal, donderdag 29 oktober was het zover: circus Aquamarini opende haar deuren voor een
spetterende dag vol met circusacts! Om half 9 opende Jos, de circusdirecteur, de deuren van ons eigen
circus. Alle kinderen kregen eerst een circusvoorstelling te zien, waarbij ook de meesters en juffen hard aan
het werk moesten. Wat hebben we gelachen met z'n allen! Daarna gingen alle groepen trainen voor hun
eigen circusacts. Er waren veel verschillende acts, bijvoorbeeld limbodansen, Chinese lintendans, mime en
clowns. Tussen de middag kregen alle kinderen poffertjes, althans dat was de bedoeling. Het bedrijf dat de
poffertjes zou maken heeft, ondanks dat ze de aantallen wisten, het aantal poffertjes onderschat en
daardoor zijn er een aantal kinderen geweest die helaas geen poffertjes hebben gehad. Dit is een goede les
voor ons geweest. In de evaluatie zijn daarom al voor de toekomst betere afspraken gemaakt. Na de pauze
begon de echte circusvoorstelling, voor en door de kinderen. Het was een prachtige voorstelling, wat heeft
iedereen zijn best gedaan. Het was een groot feest! We willen iedereen bedanken voor zijn/haar inzet om
deze dag tot een groot succes te maken.
Nieuws uit de MR
Voorzitter Gerolf de Boer heeft aangegeven te willen stoppen met zijn taken binnen de MR om ruimte te
bieden aan nieuwe mensen. We danken Gerolf voor zijn jarenlange inzet in de MR. Gravenburgouder Laura
van der Veen, moeder van Lenn (G1/2a) en Lena (kinderopvang Jabadoo) en getrouwd met Lourens, neemt
zitting in de MR met ingang van november 2015.
We heten Laura van harte welkom binnen de oudergeleding.

Agenda december 2015
Zondag 29 november
Maandag 30 november
Vrijdag 4 december
Zondag 6 december
Dinsdag 8 december
Zondag 13 december
Woensdag 16 december
Zondag 20 december
Maandag 21 december t/m vrijdag 1 januari
Maandag 4 januari 2016
Maandag 4 januari 2016

Eerste Advent
Schoen zetten
Sinterklaasfeest
Tweede advent
GMR vergadering
Derde advent
Kerstvieringen in Stadskerk
Vierde advent
Kerstvakantie
Weer naar school
Nieuwjaarsinloop om 8.20 uur
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INFORMATIE VAN BUITEN
Bibliotheek Vinkhuizen
* De bibliotheek is gesloten tijdens de feestdagen.
- Locatie Vinkhuizen: Siersteenlaan 480/6: do 24 december vanaf 17.00 uur t/m vr 1
januari 2016 (de inleverbus is gesloten van wo. 30 dec. t/m vr. 1 jan)
- Locatie Hoogkerk: Jan Ensinglaan 29: do 24 december vanaf 17.00 uur t/m vr 1
januari 2016
- Locatie Oude Boteringestraat: Do 24 december vanaf 17.00 uur t/m zat. 26 december.
Do 31 december 2015 t/m vr 1 januari 2016
* Uitbreiding openingstijden: Vanaf 4 januari is bibliotheek Vinkhuizen één uur langer
open: van 13 – 18 uur.Groepen (en boekenouders) kunnen dan ook onder schooltijd
hun boeken ruilen.
* Grote boekverkooop in december: om ruimte te maken zijn er in bibliotheek Vinkhuizen veel
tweedehandsboekenboeken te koop voor een klein prijsje.
* Actuele informatie over activiteiten en aangepaste openingstijden is te vinden op: www.groningerforum.nl.

De sociaal verpleegkundige op school: Myrthe van der Veen
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

De wijzen uit het oosten
zien meer dan licht alleen.
Ze komen in beweging,
maar waar brengt
dat licht hen heen?
Vrede op aarde?
Eind aan geweld?
De wijzen zoeken een geheim
dat de hemel hun vertelt.
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