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Trefwoord: Thema ‘Van kwaad tot erger'
‘Oog om oog, tand om tand…’ Niet iets wat wij onze kinderen aanleren. Maar, eerlijk is eerlijk: herkenbaar is
het wel. Bij een ruzie hebben mensen niet zelden de neiging om de ander met gelijke munt terug te betalen.
Wist u dat ‘oog om oog, tand om tand’ uit de Bijbel komt? In het Oude Testament werd deze regel gebruikt
om de bij een ruzie opgelopen schade te vergoeden. Eigenlijk nog niet eens zo gek: één klap voor één klap.
Dus niet: twee klappen uit wraak voor één klap. Het geweld werd in ieder geval niet nog erger.
Maar eigenlijk willen we dat er helemaal niet meer gemept en geslagen wordt. Maar hoe doe je dat? Ook de
volgende adviezen, die u vast wel herkent, komen uit de Bijbel: ‘Als iemand jou op de linkerwang slaat, keer
hem dan ook de rechter toe…’ ‘Heb je vijand lief…
We staan met de kinderen stil bij ervaringen van kwaad en geweld. En we gaan na hoe we kunnen
voorkomen dat het van kwaad tot erger wordt. Daarbij verkennen we ook de volgende tips:
- Doe goede dingen (want: wie goed doet, goed ontmoet).
- Spreek goede woorden (taalgebruik kan een kwade sfeer oproepen, of de sfeer juist prettiger maken).
- Relativeer (want humor is een sterk wapen om de spanning te verminderen).
- Vergeef (anders blijf je hangen in het kwaad).
- Kijk ook eens naar jezelf (en zie niet alleen de gebreken bij de ander).
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 voorjaarsvakantie ontvangt u de zevende uitgave van Klasse!Nieuws! Hierin leest u welke lesstof we
in de maand maart 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 versterken.
Personele mutaties: na de voorjaarsvakantie
Groep R1/2b Voor juf Lineke was dit de laatste week dat ze werkte op de AquaMarijn. Lineke gaat verhuizen
richting Utrecht en heeft daar zelfs al een nieuwe baan in het onderwijs gevonden. De ontstane vacature is
inmiddels ingevuld. Op maandag en dinsdag zal juf Jolanda Groenewold de lessen gaan verzorgen en op
woensdag, donderdag en vrijdag zal juf Paula in deze groep haar duopartner worden.
Groep R5b Juf Jorith heeft besloten dat ze gaat stoppen met haar werkzaamheden op de Aquamarijn. Naast
dat ze haar ouderschapsverlof in gaat zetten, zal zij ook een plek krijgen op de invallijst. Wellicht gaan we
haar nog in deze functie opnieuw ontmoeten.
Juf Sanne verzorgde de lessen al op donderdag en vrijdag in groep 5. Zij gaat dit nu ook doen op maandag,
dinsdag en woensdag.
Groep R7 Door het vertrek van juf Jorith werkt Juf Sanne op dit moment volledig in groep R5b. Wij zijn blij u
te kunnen mededelen dat Meester Alfred voorlopig op maandag, dinsdag en woensdag de lessen gaat
verzorgen in groep 7.
Groep G1e Door de personele veranderingen zal juf Jolanda na de voorjaarsvakantie gaan werken in groep
R1/2 b. Juf Esther, bij ons ook al werkzaam in groep 8, zal op maandag en dinsdag haar werkzaamheden in
de groep gaan overnemen.
Groep G5a Juf Jacqueline zal in de loop van de maand afscheid nemen van de groep. Zij zal op woensdag
in groep R1/2 haar werkzaamheden gaan uitvoeren. Juf Janine gaat op woensdag haar taken overnemen.
Groep G8b Juf Janine, bij ons ook al werkzaam in groep 7, gaat op vrijdag de lessen verzorgen. Zij neemt de
lestaken over van juf Esther die drie dagen ook op een andere school binnen de vereniging gaat werken.
Opbouw werkzaamheden:
* Juf Cyanda is aan het integreren op maandag, dinsdag en vrijdag. En paar uur per week zal zij juf Selma in
groep 5b gaan ondersteunen met het werk.
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* Meester Peter is zijn lesgevende taken weer aan het opbouwen. Op maandag, woensdag en vrijdag
verzorgt hij de lessen in de groep. Juf Janine is achterwacht en verzorgt de andere dagen de lessen in groep
G7a.
Projectweken van 7 t/m 18 maart
We openen de projectweken met een smakelijke gezonde verrassing. Per bouw richten we
ons op verschillende deelthema’s. De groepen zullen hoogstwaarschijnlijk een bezoek
brengen aan een bedrijf dat zich met voeding bezig houdt of er zal een gastspreker komen.
U bent als ouder/verzorger van harte uitgenodigd om de sluiting van het project bij te wonen
op vrijdag 18 maart van 12.00 uur tot en met 12.30 uur. Houdt u het Klasse!Nieuws! en de
berichten van de leerkracht goed in de gaten voor nadere informatie.
Thema locatie Gravenburg: “Weet wat je eet”
In de onderbouw staat “eten en de boerderij” centraal. De middenbouw richt zich op
“marktproducten” en in de bovenbouw wordt ingezoomd op specifieke thema’s als “de
diëtist” en “bewust omgaan met voeding en je lichaam”.
Thema locatie Reitdiep :
“Gezonde Voeding”
In de onderbouw staat “ik en gezondheid” centraal, de middenbouw richt zich op de
productiecyclus van één product en in de bovenbouw wordt ingezoomd op specifieke
thema’s als “de diëtist” en “voedingsstoffen”.

Woensdag 16 maart en dinsdag 29 maart zijn Margedagen (alle leerlingen vrij)
Op 16 en 19 maart zijn alle leerlingen vrij. Deze twee dagen zijn voor het schoolteam twee scholingsdagen.
(o.a. kanjertraining en Leerlingenzorgen).
Paasvieringen
Donderdag 24 maart gaan we het Paasfeest vieren. We gaan per bouw in het
speellokaal vieren dat het Pasen wordt. De viering zal voor het grootste deel
door de kinderen zelf worden uitgevoerd. De dag zullen we afsluiten met een
gezamenlijke lunch in de groep. Om deze lunch te doen slagen willen we een
beroep doen op u. Er komen op maandag 14 maart intekenlijsten te hangen
bij de deur van het lokaal. Hierop staat wat u mee kunt nemen voor de lunch.
Houdt u er rekening mee dat de kinderen om 13.30 vrij zijn?
Denkt u er aan ook dit eventueel door te geven aan de NSO/ BSO?
Alle kinderen mogen voor de ochtendpauze net als op andere dagen drinken en fruit meenemen. Voor de
lunch vragen we de kinderen zelf een bord, bestek en een beker mee te nemen (voorzien van hun naam).
Locatie Gravenburg: Oproep: Paastakken
Wie kan ons helpen aan paastakken voor de locatie Gravenburg? U kunt u dit doorgeven aan juf Susan of
juf Joanna van de groepen 1/ 2. Alvast onze hartelijke dank!
Schoolreisbrief
We hopen u z.s.m. de schoolreisbrief te kunnen sturen. Hierin leest u alle informatie over de bestemmingen,
data, kosten en de wijze waarop de betalingen gedaan kunnen worden.
Kom in de Klas
Net als vorig jaar nodigt cbs AquaMarijn u uit voor een klassenbezoek. Dit jaar vinden de bezoeken plaats in
week 14 en 15 (4 t/m 15 april).
In maart ontvangt u van ons info over de organisatie en hoe u zich voor de bezoeken kunt opgeven.
Koningsspelen 2016
Op vrijdag 22 april organiseren we weer de Koningsspelen. Dit jaar zijn de sportvelden niet
beschikbaar. De commissies zijn al druk bezig met alle voorbereidingen. De spelen vinden
onder schooltijd plaats tussen 08.30 -12.30. De spelen worden georganiseerd per locatie!
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Samenwerking partners Rietwierde
De “commissie Beheer”, bestaande uit de vijf partners die Reitwierde bewonen, hebben het voornemen
uitgesproken elkaar in groter verband te willen ontmoeten. De gedachten gaan uit naar het organiseren van
een koffiemoment voor alle medewerkers. Er zijn ook gedachten over het gezamenlijk organiseren van een
activiteit. Dit kan meewerken aan het creëren van meer verbinding met de wijk.
De modder voorbij
Het was op de locatie Gravenburg na elke regenbui afzien op het bovenplein en daarna ook in het
schoolgebouw. Kleding onder de modder, handen en gezichten onder de modder, inloopmatten onder de
modder, vloeren onder de modder en ga zo maar door. Het goede nieuws daarom: in de voorjaarsvakantie
laten we de moddergaten veranderen in betegeld schoolplein.
Agenda maart 2016
Maandag 29 februari t/m 6 maart
Dinsdag 1 maart
Maandag 7 maart
Maandag 7 maart
Maandag 14 maart
Woensdag 16 maart
Vrijdag 18 maart
Zondag 20 maart
Woensdag 23 maart
Donderdag 24 maart
Vrijdag 25 maart t/m 28 maart
Dinsdag 29 maart

Voorjaarsvakantie
Complimentendag
Weer naar school
Start Projectweken: ‘Weet wat je eet’ ‘gezonde voeding’
MR vergadering
Margedag: alle leerlingen vrij!
Afsluiting van het project
Palmpasen
Grote Rekendag: ‘Een kijkje achter de code’
Paasvieringen: continurooster: alle leerlingen zijn om 13.30 uur vrij
Paasweekeinde: alle leerlingen vrij
Margedag: alle leerlingen vrij

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
Nieuws van de bibliotheek
Bezoek aan de bibliotheek: 21 kleutergroepen zijn de afgelopen weken op bezoek
geweest in bibliotheek Vinkhuizen. Alle kleuters hebben meegeleefd met het boek “Pas
op dit boek bijt!” en gezocht naar de letters die de krokodil opgegeten had.
Dank aan alle leerkrachten en (groot)ouders die hieraan meegewerkt hebben!
Kinderjury: Kinderen stemmen op hun favoriete boek
Ben jij een echte boekenwurm? Of heb je favoriete
boeken? Doe dan tussen 9 maart en 20 april mee
met De Nederlandse Kinderjury! De uitreiking van
de Prijs van de Nederlandse Kinderjury vindt plaats
op 12 juni. De Nederlandse Kinderjury heeft tot doel zo veel mogelijk
kinderen kennis te laten nemen van nieuwe kinderboeken en hen aan te
zetten tot meer én kritisch lezen. Als middel daartoe kunnen kinderen stemmen op hun favoriete boeken.
De jury bestaat uit alle kinderen die hun stem uitbrengen en uit twee leeftijdscategorieën: van 6 t/m 9 jaar en
van 10 t/m 12 jaar. Zij mogen stemmen op maximaal drie boeken die in het voorgaande jaar voor het eerst
zijn verschenen.
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