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Trefwoord
Achterlaten: Wat Jezus en andere mensen achterlaten: een indruk, boodschap, ideaal. Verder gaan met wat
anderen achtergelaten hebben. Zelfstandig: Zonder leider verder gaan; zelfstandig en zelfbewust in nieuwe
situaties handelen vanuit een inspiratie.
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 vakantie ontvangt u de achtste uitgave van Klasse!Nieuws! Hierin leest u welke lesstof we in april in
een bepaalde groep aanbieden. Het biedt ouders/verzorgers de mogelijkheid om ook thuis de vermelde
leerstofonderdelen bespreekbaar te maken of waar nodig hulp te bieden. Met deze vorm van
informatievoorziening willen we de betrokkenheid tussen school en thuis bevorderen.

Kanjerschool!
In maart hebben we de laatste Kanjer-teamscholing gehad. Een
inspirerende dag met naast theorie heel veel aandacht voor de vertaling
naar de dagelijkse schoolpraktijk. We zijn best een beetje trots want we
mogen ons nu officieel Kanjerschool noemen! Binnenkort krijgen we
daarvan ook een zichtbaar bewijs op de muur.
Kom in de Klas
Volgende week starten we met ‘Kom in de Klas’.
U heeft hier inmiddels informatie over ontvangen en op het moment van
uw voorkeur kunnen intekenen. Volgens ons worden het weer leerzame
dagen. Voor één keertje terug naar school. Best wel een beetje vreemd
en misschien ook wel een beetje spannend voor iedereen.
We wensen ons samen een goede ontmoeting. Tot in de klas!
Wielobjecten in de school niet meer toegestaan
Steppen, Wheelies (Heelys), skeelers, skateboarden en andere ‘wielobjecten’
veroorzaken steeds vaker onveilige situaties. Steeds vaker botsingen en valpartijen
en letsel (vooral knieën, handen, ellebogen en hoofd)
Bij het op- en afgaan van de trappen ontstaan nog meer gevaarlijke situaties.
Door het grote aantal steppen, skeelers e.d. zijn ook de gangpaden niet meer
voldoende vrij van obstakels en dit gaat in tegen de voorschriften van de brandweer.
Om de veiligheid van de kinderen beter te kunnen garanderen hebben we besloten
dat we ‘wielobjecten’ in de school niet meer toestaan.
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Inloopmiddag: Dinsdag 12 april
Dinsdag 12 april is er weer een inloopmiddag. 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 uur.
Noordelijke Tandenpoetsweek 2016
In april 2016 geven studenten van de opleiding mondzorgkunde van de Hanzehogeschool
voorlichting over mondgezondheid en een poetsinstructie aan kinderen van de groepen 1/2,
4 en 7. Deze lessen worden gegeven in samenwerking met de GGD Groningen, de GGD
Fryslân en GGD Drenthe in de betreffende provincies.
Goed poetsen is en blijft de basis voor een goede mondgezondheid.
Koningsspelen 2016
Koningsspelen Locatie Gravenburg
Dit jaar organiseren we de Koningsspelen op onze eigen locatie.
We starten deze actieve dag met een fraaie dans. En met belangstellende ‘fans’ erbij
wordt het optreden nog spectaculairder. Iedereen is dus uitgenodigd om 8.30 uur nog
even op het bovenplein een ‘publiekplekje’ te zoeken. Wat doen we deze dag nog meer?
- Gezamenlijk Koningsontbijt in de groep (de intekenlijst komt op maandag 11 april bij de
klaslokalen te hangen).
- Spelletjescircuit voor alle groepen.
- Gezellige rommelmarkt als afsluiting van onze “Tanzania-actie” (zie hieronder nader toegelicht)
U ontvangt nog een aparte nieuwsbrief voor deze dag!
Omdat we moetsen kiezen voor een andere invulling van de Koningsspelen, organiseren we later in dit
schooljaar een aparte sportdag.
Inzamelingsactie Tanzania
In de maand april gaan we per groep geld inzamelen voor een slaapzaal in Mbaash in Tanzania.
De leerkrachten gaan in overleg met de kinderen op hun eigen wijze geld bij elkaar zien te krijgen om dit
doel te kunnen verwezenlijken. Wat is het doel van onze “Tanzania-actie”:
Project slaapzaal Mbaash Tanzania
Het dagelijkse tochtje naar school, lopend, op de fiets of in de auto. Voor ons is het zó gewoon, dat je er
nauwelijks bij stil staat dat dit niet overal in de wereld zo makkelijk is. Stel dat jouw school op ruim 20 km
afstand staat en dat je er alleen lopend naar toe kunt. Als je dan al naar school mag, zul je elke ochtend rond
4 uur moeten opstaan om naar school te lopen. En na school kom je pas rond 21.00 uur weer lopend thuis.
En dat vijf dagen per week.
In Tanzania is dit realiteit. De basisschool van Mbaash bijvoorbeeld, in het noorden van Tanzania, vormt het
hart van een verzorgingsgebied met een doorsnede van een kleine 50 kilometer. Basisonderwijs is gratis,
openbaar vervoer is er niet. De kinderen komen vanuit de wijde omgeving
(max. 23 km) allemaal lopend naar school. Veel van deze kinderen zijn, vooral
aan het einde van de week, uitgeput. De tocht naar school is bovendien
gevaarlijk: in de afgelopen paar jaar zijn er meerdere kinderen om het leven
gekomen tijdens de tocht naar school, door gevaarlijke dieren, maar ook door
waterstromen tijdens het regenseizoen. Tijdens het regenseizoen kunnen veel
kinderen niet naar school komen of worden vanwege het risico thuis
gehouden.
Om de kansen van deelname aan het onderwijs door kinderen in Tanzania te
vergroten gaat een groep van ruim 25 collega's van de Hanzehogeschool
Groningen, in samenwerking met de stichting Tanzania Support, op vrijwillige basis ondersteuning bieden bij
de bouw van een slaapzaal voor kinderen, bij de basisschool van Mbaash, middenin een Masaï
gemeenschap.
Een meisjesslaapzaal is inmiddels gerealiseerd. Het is de bedoeling dat de jongensslaapzaal in oktober
2016 wordt gebouwd. Om dit te kunnen realiseren, wordt er door de groep vanuit de Hanzehogeschool op
allerlei manier geld ingezameld om de bouwmaterialen te kunnen bekostigen. Door het slaapzaalproject
zouden voortaan 48 kinderen (voor wie het nu dagelijks (te) ver lopen is) extra naar school kunnen komen en
daar kunnen overnachten. Dat is extra fijn, omdat in Tanzania kinderen op school dagelijks een maaltijd
verstrekt krijgen. Bovendien is er toezicht op hun gezondheid door de medische hulppost in Mbaash.
We zijn heel blij dat ook cbs AquaMarijn ons project wil adopteren!
Wiboud Prins (vader van Jelle, Eva en Tessa) (EN …. één van de 25 vrijwilligers)
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Koningsspelen Locatie Reitdiep
Dit jaar organiseren de locaties elk hun eigen Koningsspelen.
We starten op de locatie Reitdiep de dag met een heerlijk Koningsontbijt.
Daarna doen de groepen 1 t/m 3 allerlei spellen en activiteiten bij het schoolgebouw.
De groepen 4 t/m 8 gaan naar de kunstgrasvelden van de ACLO. Hier nemen ze deel aan diverse sport- en
spelactiviteiten. U ontvangt binnenkort nog een aparte informatiebrief over de Koningsspelen locatie Reitdiep.
Voetbalteams locatie Gravenburg door naar de volgende ronde
Afgelopen woensdag (30 maart) hebben we successen mogen vieren tijdens het Schoolvoetbaltoernooi op de
Esserberg. De jongens van groep G8a en alle leerlingen van groep G8b zijn door naar de volgende ronde op
woensdag 13 april a.s. Gefeliciteerd! We wensen onze voetballers van groep 8 opnieuw weer veel succes!
Locatie Reitdiep: Ouderraad
Maandag 7 maart was het zover de opening van de
projectweek ‘gezonde voeding’. Er kwam een heuse
verwende prinses langs die graag op een hele
bijzondere fiets een gezonde smoothie wilde maken.
Met hulp van juf Corina lukte dit. De kinderen hadden
allemaal gezonde dingen meegenomen zoals
aardbeien, bosbessen, bananen, appels, limoenen,
citroenen, munt, spinazie etc. Iedere groep mocht die
dag zijn eigen smoothie maken op de blenderbike.
Er werden hele lekker smoothies gemaakt en geproefd. In de klas werd er 2
weken gewerkt over gezonde voeding. In groep 6, 7 en 8 kwam er ook een diëtiste
langs. Bovendien werden er in verschillende groepen kookworkshops gegeven
soms met hulp van ouders. Ook gingen alle groepen op een leuke leerzame
excursie. Groep 1 en 2 ging naar de boerderij. Groep 3, 4 en 5 gingen met de bus
naar de vismarkt waar ze een rondleiding kregen. Groep 6, 7 en 8 kregen een
rondleiding op een melkveehouderij. De kinderen, juffen, meesters waren
enthousiast over dit project. Als afsluiting was er op vrijdag 18 maart een
‘hapjesmarkt’. Er waren weer fantastische lekkere dingen gemaakt zoals eikuikentjes, krokodillen, fruitslangen, gezonde bloemen, pinguïns, soep, gevulde
tortilla’s enzovoort. Alle kinderen hadden 10 bonnetjes gekregen zodat ze zelf
konden kiezen wat ze graag wilden proeven. Er was zoveel dat er voor de ouders,
opa’s , oma’s en leerkrachten ook nog genoeg over bleef om te proeven. Het was
een fantastische afsluiting. We willen iedereen bedanken voor zijn of haar bijdrage
om dit project tot een groot succes te maken.
Verkeer en schoolomgeving
Locatie Gravenburg: Verkeer in de wijk
Naar aanleiding van een signalen van wijkbewoners willen we het volgende onder uw aandacht brengen:
In de wijk ontstaan gevaarlijke situaties bij het brengen en halen van de kinderen. Veel ouders rijden
binnendoor via de Arminiusstraat naar de school. Er wordt te hard gereden binnen de woonwijk en wordt er
weinig tot geen voorrang verleent. Hierbij het verzoek om beter rekening te houden met elkaar om
ongevallen in de toekomst te voorkomen.
Locatie Reitdiep: Veilig Verkeer Nederland
De verkeerssituatie rond de locaties in Reitdiep blijft een knelpunt. De gesprekken zijn nog steeds gaande.
Om de voortgang te bewaken hebben we ook extern advies gevraag aan Veilig Verkeer Nederland.
Volgende week hebben we daarmee ons eerste overleg. We zouden heel graag veel sneller willen handelen
maar zijn daarbij afhankelijk van meerdere instanties. We hopen dat het advies van de VVN-deskundigen
ons weer een zetje in de goede richting kan geven.
Locatie Reitdiep: NL Doet- Actie
Samen met studenten van het Alfa College hebben Meander en AquaMarijn teamleden op vrijdag 11 maart
j.l. het plein gepimpt op de Rietwierde. Dankzij deze NL Doet-actie ziet het plein er kleurrijk en uitdagend uit!
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Agenda April 2016
Maandag 4 april t/m 15 april
Dinsdag 12 april
Vrijdag 22 april
Maandag 25 april t/m 6 mei
Maandag 9 mei

Kom in de Klas
Inloopmiddag
Koningsspelen
Meivakantie: alle leerlingen vrij
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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