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Trefwoord
Bij wie hoor je? Het deel uitmaken van een gezin, klas, groep, godsdienst, land. Buitensluiten en uitnodigen.
De groep volgen en jezelf blijven.
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!
Na de kerstvakantie ontvangt u de vijfde uitgave van Klasse!Nieuws! Hierin leest u welke lesstof we in
januari 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 bevorderen.
Personele mutaties na de kerstvakantie
Afscheid juf Marjolein
Na de kerstvakantie gaat juf Marjolein Kappen werken op de Anne Frankschool in Hoogkerk. Ze heeft in de
afgelopen week afscheid genomen van de leerlingen van haar groepen op locatie Gravenburg. We wensen
juf Marjolein een prima start in het nieuwe jaar op de nieuwe school. “Juf Marjolein, bedankt voor alles wat je
op de AquaMarijn voor ons en de kinderen allemaal gedaan hebt”.
Meester Mark
We zijn heel blij dat meester Mark Miedema is benoemd als leerkracht voor onze groep 8 op de locatie
Reitdiep. Voor Mark een nieuwe school en een nieuwe groep en voor de leerlingen een nieuwe meester.
Natuurlijk spannend maar volgens ons gaan ze er samen nog een prachtig half jaar van maken (inclusief
schoolkamp en afscheidsfeest). “Meester Mark, van harte welkom bij ons op de locatie Reitdiep.”
(Juf Marieke gaat op de maandag, dinsdag en woensdag werken op De Kleine Wereld maar blijft gelukkig
gewoon op donderdag en vrijdag werken in haar AquaMarijn-groep.)
Afscheid juf Geeske en vacante functies
Juf Geeske Koopmans heeft als locatieleider en groepsleerkracht afscheid genomen van cbs AquaMarijn.
U bent hierover al geïnformeerd. Tijdens de kerstviering van de locatie Reitdiep heeft juf Geeske een dik- en
welverdiend applaus gekregen. Ze zal, door alles wat ze heeft gedaan en nu achterlaat, voor altijd aan de
AquaMarijn blijven verbonden. “Geeske, bedankt. We wensen je een supertijd toe op de Heerdstee!”
We zijn druk bezig om de openvallende plekken op te vullen. Prioriteit hebben de lestaken in de groepen 1
en 2. We hopen in de kerstvakantie daarvoor de sollicitatieprocedure af te ronden. Voor de locatieleiderstaken op de locatie Reitdiep zal na de kerstvakantie eerst naar een interim-oplossing worden gezocht.
Volgende week zullen ook daarover gesprekken plaatsvinden. We hopen u voor de eerste schooldag in
2016 over de invulling van beide vacatures te kunnen informeren.
Vacature Leerkracht groep G4b
Na de kerstvakantie zal naast juf Inge op donderdag en vrijdag (waarschijnlijk) een nieuwe juf of meester
komen werken. Hiermee wordt het vertrek van juf Ina definitief ingevuld. Ook hiervoor wordt de
e
sollicitatieronde afgerond in de kerstvakantie en hopen we u daarover voor de 1 donderdag in 2016 te
kunnen informeren.
Juf Cyanda
Juf Cyanda is na de kerstvakantie op maandag, woensdag en vrijdag voor bepaalde tijd weer aanwezig op
de locatie Gravenburg voor werkzaamheden buiten en in de groepen.
Groep G7A
Ook na de kerstvakantie zal juf Janine samen met Meester Peter de lessen verzorgen.
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Kerstviering
Onze sterren hebben tijdens de kerstviering volop gestraald. Ze hebben geschitterd en alle bezoekers blij
gemaakt. We werden ons bewust dat we allemaal een ster mogen zijn die ook anderen weer mag laten stralen.
Wat een prachtig vertrekpunt om op deze manier samen met elkaar het kerstfeest te vieren.
We hebben heel veel enthousiaste reacties ontvangen. Ook die reacties laten de school weer stralen!
We laten de Cliniclowns namens de AquaMarijn stralen
Ook buiten de muren van school willen we kinderen laten lachen stralen. Daarom hebben we
ons oog laten vallen op het werk van de cliniclowns. Juist zij weten als geen ander hoe zieke
kinderen in ziekenhuizen net dat stukje plezier te geven om op deze manier ook kinderen te laten stralen.
Inmiddels is het geld van de collecte bij de uitgang geteld en mogen we € 1183,74 overmaken naar het werk
van de cliniclown.
Op deze manier handen en voeten geven aan een stralend kerstfeest. Iedereen bedankt!
Nieuwe semi-permanente klaslokalen in Reitdiep (en ontstane verkeerssituatie)
Gisteren is de eerste wand geplaatst van ons nieuwe semi-permanente schoolgebouw aan de Joeswerd. Al
wekenlang waren er voorbereidende werkzaamheden en werd bestrating aangelegd, nutsvoorzieningen
geregeld en palen geheid. Maar gisteren werd het ook echt boven de grond zichtbaar en dat moment mocht
gevierd worden. Van de AquaMarijn waren de leerlingen van de groepen 4 en 4/5 aanwezig om de wand van
het nieuwe gebouw met een fles kinderchampagne om te dopen tot ‘onze nieuwe lokalen’. Eind januari wordt
er daadwerkelijk verhuisd en gaan de lessen aan de Joeswerd van start.
Er zijn gesprekken gestart om de verkeerssituatie rond de huidige kruising Prof. Uilkensweg aan te passen
waardoor de veiligheid gaat toenemen. De inzet is een zebra met verkeerslichten maar daar gaat de
gemeente Groningen vooralsnog (nog?) niet in mee. Er wordt zo snel mogelijk een verplaatsbare
signaleringsinstallatie geplaatst die aankomend verkeer waarschuwt voor overstekende voet- en
fietsgangers. Een permanente signaleringsinstallatie is inmiddels besteld en wordt in het voorjaar geplaatst.
In mei komt de verkeerscommissie (daarin ook vertegenwoordigd door AquaMarijn en Meander) opnieuw
bijeen om te overleggen of vervolgens nog aanvullende aanpassingen noodzakelijk zijn. We houden u op de
hoogte.
Ouderraad
OR Gravenburg
Dag allemaal, wat hebben we een leuke week voor de kerstvakantie met z'n allen gehad. Op
woensdagavond de geweldige kerstmusical in de kerk, op donderdag hebben we kerststukjes
gemaakt en op vrijdag het kerstontbijt! De OR heeft dankzij uw bijdrage dit jaar kerststukjes
voor alle kinderen kunnen regelen. De meest prachtige creaties zijn er gemaakt door de
kinderen met groen, dennenappels en kerstballetjes.
Wij willen u, namens iedereen van de OR, hele fijne feestdagen toewensen!
Groet van Manna, Els, Dorien, Marcia, Miranda, Jolanda, Jose en Heidi
Uitnodiging Nieuwjaarsgroet: voor alle kinderen en de ouders van de AquaMarijn
Gisteren heeft u via de een uitnodiging voor onze nieuwjaarsgroet op maandag 4 januari 2016.
Om 8.20 uur staat de koffie en thee klaar en bent u van harte welkom om met ons het jaar feestelijk te
starten! We hopen zoveel mogelijk ouders/verzorgers op maandag 4 januari te mogen ontmoeten!
Inloopmiddag: donderdag 14 januari
Donderdag 14 januari is er weer een 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 14.30 -15.00.
Agenda januari 2016
Maandag 21 december t/m zondag 3 januari
Maandag 4 januari
Donderdag 14 januari
Woensdag 27 januari

Kerstvakantie
Nieuwjaarsgroet 8.20 uur
Inloopmiddag 14.30 uur
Start Nationale voorleesdagen
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INFORMATIE VAN BUITEN
Kinderkerstvoorstelling in de Nieuwe Kerk Groningen
Op donderdag 24 december 2015 organiseert de Nieuwe Kerk in Groningen een speciale kerstvoorstelling
voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Voor die gelegenheid wordt de kerk omgetoverd tot een kerststal met
een echte ezel! Het ezeltje Eppo vertelt het eeuwenoude kerstverhaal. Amateurtoneelspelers en leden van
de Nieuwe Kerkgemeente vertolken de rollen van de herders, de engelen, de wijzen en natuurlijk Jozef en
Maria en hun pasgeboren kindje Jezus. Muziek speelt een belangrijk rol in de dienst. Er zijn dit jaar twee
voorstellingen. De eerste is om 18.00 uur, de tweede om 19.30 uur.
Meer informatie: Alexander Brands, tel. 050 – 8532123
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

Nieuwsbrief januari 2016 cbs AquaMarijn

