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Trefwoord
Angst en vertrouwen: angst overwinnen; houvast zoeken en bieden. Van kwaad tot erger: Omgaan met
ruzies en tegenstellingen; geweldspiraal en conflict beperken.
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!
Maandag ontvangt u de zesde uitgave van Klasse!Nieuws! Hierin leest u welke lesstof we in februari 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 vergroten.
Juf Lineke verhuist naar Harmelen
Juf Lineke gaat in de voorjaarsvakantie verhuizen naar Harmelen, nabij Utrecht. Samen met haar vriend gaat
ze daar een nieuw bestaan en een nieuwe toekomst opbouwen. We wensen hen samen daar alle voorspoed
en het grootste geluk. De hierdoor ontstane vacature is inmiddels al uit en we hopen snel een nieuwe
leerkracht te kunnen benoemen. We houden u vanzelfsprekend op de hoogte.

Woensdag 27 januari zijn de Nationale voorleesdagen van start gegaan! Bij de kleuters staat het
prentenboek ‘We hebben er een geitje bij!’ centraal. Naar aanleiding van dit boek zijn we gestart met een
voorstelling op woensdag 27 januari. In de midden- en bovenbouw zal aandacht besteed worden aan het
voorlezen, het bekijken en lezen van nieuwe boeken. Ook zal er tussen groepen onderling voorgelezen
worden. We hopen op heel veel voorleesplezier!

Inloopmiddag: woensdag 17 februari
Woensdag 17 februari is er weer een inloopmiddag gepland. 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 12.30 – 13.00uur.
Voortgangs- en Rapport gesprekken: in week 8
Op dinsdag 23 en donderdag 25 februari staan de voortgangsgesprekken gepland voor de
ouders/verzorgers van de leerlingen in de groepen 1 t/m 7. De uitnodiging ontvangt u binnenkort.
De rapport- en adviesgesprekken voor de ouders/verzorgers van de leerlingen uit de groepen 8 zullen
starten op maandag 22 februari. De uitnodiging hiervoor heeft u al ontvangen. De rapporten zullen vrijdag
19 februari meegegeven worden aan de kinderen.
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Margedag vrijdag 26 februari
Vrijdag 26 februari is er een margedag. Deze dag zijn alle leerlingen vrij.
Kom in de Klas
Net als vorig jaar nodigt De AquaMarijn u als ouders uit voor een klassenbezoek. Dit jaar vinden de
bezoeken plaats in week 14 en 15 (de periode van 4 t/m 15 april).
In maart ontvangt u van ons informatie over de organisatie en hoe u zich voor de bezoeken kunt opgeven.
Schoolreisbrief
We hopen u eind februari de schoolreisbrief te kunnen sturen. Hierin leest u alle informatie over de
bestemmingen, data, kosten en de wijze waarop de betalingen kunnen plaatsvinden.
Nieuw schoolgebouw Reitdiep aan de Joeswerd
In Reitdiep zijn we met twee groepen gestart in een
nieuwe dependance aan de Joeswerd.Nu nog een
gebouw met een zwarte buitenzijde maar in de komende
vakantieweek wordt het ook nog eens fraai betimmerd.
Het gebouw kenmerkt zich door de grote extra ruimte die
naast de leslokalen gebruikt kan worden. Door de
leerlingen en de leerkrachten natuurlijk met gejuich
ontvangen.
Er is druk overleg over de verkeerssituatie welke door het
in gebruik nemen van de dependance nog complexer en
onoverzichtelijker is geworden. De scholen (MR-leden en
directie) zitten met de verkeerscommissie van de wijk
volgende week weer om tafel voor nader overleg en om te
zetten stappen op elkaar af te stemmen. Binnenkort zal op de kruising wel alvast een permanente vorm van
signalering worden aangebracht die automobilisten nadrukkelijk waarschuwt middels een oplichtende
tekstboodschap. Er zijn al een aantal aanvullende verkeersmaatregelen uitgewerkt door de gemeente die
nog meer veiligheid kunnen bieden. Ook daarover wordt binnenkort een overleg gepland, samen met een
verkeersdeskundige van de gemeente. We houden u van ontwikkelingen op de hoogte
Agenda februari 2016
Donderdag 11 februari
Woensdag 17 februari
Donderdag 18 februari
Vrijdag 19 februari
Maandag 22 februari
Dinsdag 23 februari
Donderdag 25 februari
Donderdag 25 februari
Vrijdag 26 februari
Maandag 29 februari t/m 4 maart
Maandag 7 maart

MR vergadering
Inloopmiddag vanaf 12.30
GMR vergadering
Rapporten mee
Voortgangsgesprekken groep 8
Rapportgesprekken groepen 1 t/m 7
Rapportgesprekken groepen 1 t/m 7
GMR vergadering
Margedag; alle leerlingen vrij
Voorjaarsvakantie
Weer naar school

INFORMATIE VAN BUITEN
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
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