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Trefwoord
Neem de tijd : Tijd benutten of verdoen, tijd rekken of verhaasten; tijd nemen om te werken, te lummelen of
te feesten (o.a. het Pinksterfeest).
Spreken is zilver, zwijgen is goud. Spreken, liegen, fluisteren, roepen. Je mond opendoen of zwijgen.
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 negende uitgave van Klasse!Nieuws! Hierin leest u welke lesstof we in mei 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.
Herinnering betalingen Schoolreizen
Graag nog even aandacht voor het betalen van de schoolreis. De meeste betalingen zijn
nog niet ontvangen. Heeft u nog niet betaald of bent u het gewoon in alle drukte vergeten?
Hierbij het verzoek het schoolreisbedrag voor 11 mei te betalen!
Voor meer schoolreisinformatie: zie onze website onder “Nieuwsbrieven: 2015-/216”.
Van 2 locaties naar 2 scholen
We hebben als cbs AquaMarijn de afgelopen jaren een sterke groei doorgemaakt en starten na de
zomervakantie met ruim 650 leerlingen! Voor ons is dit de aanleiding om de mogelijkheid te onderzoeken de
locatie in Reitdiep te verzelfstandigen. Een proces met veel kansen en uitdagingen. Maar ook een proces
dat de nodige tijd en zorgvuldigheid zal eisen.
De ontstane vacature na het vertrek van Geeske Koopmans als locatieleider willen we dan ook gaan invullen
als een ‘toekomstige directeursfunctie’. Tot de verzelfstandiging zal de te benoemen directeur nog werkzaam
zijn als locatieleider Reitdiep. We hopen met deze procedure een vlekkeloze overgang te kunnen maken met
het oog op een aanstaande verzelfstandiging. De oproep voor een toekomstig directeur zal direct na de
meivakantie worden verspreid. In de benoemingsadviescommissie zullen naast de directeur (Jos) ook
vertegenwoordigers van het bestuursbureau, de medezeggenschapsraad en het locatieteam Reitdiep zijn
vertegenwoordigd.
Locatie Gravenburg: Veiligheid van de kinderen op de rotonde
Regelmatig rijden auto’s met fikse snelheid over de rotonde. Om de veiligheid van
kinderen en ouders te kunnen waarborgen, willen we u hierop attenderen.
Altijd rustig rijden over de rotonde!!! Ook vragen we u om niet te parkeren op de
invalide plaatsen als u hiervoor niet in aanmerking komt.
Schoolvoetbaltoernooi april 2016: Wij zijn derde geworden!!!
Op woensdag 30 maart deed groep G8B met de hele klas mee aan het Schoolvoetbaltoernooi.
Met niet al te hoge verwachtingen, maar wel met veel zin kwamen we aan op de Esserberg in Haren.
De kinderen hadden van de Ouderraad een compleet voetbaltenue gekregen en de klas zag er, zoals
te zien op de foto, als een zeer professioneel team uit! Met Mette (de zus van Bente) als aanvoerster
en zeer fanatieke ouders aan de zijlijn hebben de kinderen van groep G8B laten zien wat ze in huis
hebben. De eerste wedstrijd eindigde met een keurige 1-1, de tweede is dik gewonnen met 7-0 en
ook de derde wedstrijd wonnen ze met 4-1! Wat waren ze trots op zichzelf en op elkaar. Een heerlijk
patatje op kosten van de Ouderraad zorgde ervoor dat we weer een beetje warm werden. Want de
eerste wedstrijd was nat, héél nat! De volgende dag hoorden we dat we door waren naar de tweede ronde!
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Op woensdag 13 april speelden we de tweede ronde van het
Schoolvoetbaltoernooi en we zijn derde geworden! De
eerste wedstrijd wonnen we met 3-0, de tweede verloren we
met 2-4 en de laatste wedstrijd verloren we met 0-2. Maar al
met al hebben de kinderen fantastisch gevoetbald en een
mooie beker gewonnen! De aanmoedigende (groot)ouders
en juf Monique waren apetrots! De gewonnen beker gaat
met iedereen die wil een keertje mee naar huis en daarna
mag juf Monique hem hebben als aandenken aan deze klas!
Super!

NIEUWS VANUIT DE OUDERRAAD
Ouderraad Gravenburg
Nieuw emailadres
Per directe ingang hebben we een nieuw email adres: ORGravenburg@cbsaquamarijn.nl
Dus mocht u vragen of leuke ideeën hebben, mail ons.
Activiteiten van de afgelopen maanden
Ook de afgelopen twee maanden heeft de ouderraad weer leuke bijdrages
kunnen leveren aan de activiteiten binnen de school. Als eerste de
overheerlijke smoothies. Op vrijdagochtend 11 maart werden de kinderen
ontvangen door twee vrolijke smoothie-makers, zomerse beats en de geur
van vers fruit. Iedereen kon zo'n gezonde smoothie proeven en dit werd dan
ook zeker gedaan! Er was zelfs een kleuterklas die na die tijd een liedje had
over de ingrediënten van de smoothies! Naast alle lekkernijen verzorgd door
de kinderen en de ouders voor de paaslunch,
heeft de ouderraad alle klassen voorzien van
een aantal brood- haantjes.
Verder heeft de ouderraad alle
kleuterklassen voorzien van nieuwe
speelkleden met verschillende thema's, zoals
de boerderij, de dierentuin en het stadsleven.
Ook de hinkelpad-speelkleden werden
enthousiast ontvangen door onze kleuters!

De avondvierdaagse
De inschrijvingen zijn van start gegaan. Net als vorig jaar hanteren het bedrag van € 5,- en zijn er geen
drinkstops. Dit op verzoek van de wandelbond. Tijdens de aanmelding van 23 t/m 26 mei, ontvangen de
kinderen iets te drinken of een snoepje voor onderweg. We hebben er allemaal weer veel zin in.
De aankomende maanden zullen we meehelpen tijdens de avondvierdaagse en de laatste schooldag
activiteit. Dit kan allemaal dankzij Uw steun! Maar voor nu eerst een fijne vakantie!
Groeten Ouderraad team Gravenburg
Agenda Mei 2016
Maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei
Zondag 8 mei
Maandag 9 mei
Donderdag 12 mei

Meivakantie
Moederdag
Weer naar school
GMR vergadering

Zondag 15 mei

Pinksteren

Maandag 16 mei

Tweede pinksterdag: alle leerlingen vrij

Dinsdag 17 mei

Marge dag: alle leerlingen vrij

Maandag 23 t/m donderdag 26 mei

Avondvierdaagse
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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

Wijkteam Gravenburg en De Held: Koningsdag
De wijkteams Gravenburg en De Held zijn op woensdag 27 april op Koningsdag vanaf 10.00 uur op de
Natalie Barneykade en verwelkomen iedereen die met de vrijmarkt meedoet. Dat betekent dat je zelf een
kleedje meeneemt en spulletjes die je verkopen wilt. Wil je iets creatiefs doen bijvoorbeeld nagels te lakken
voor een klein bedrag of cakejes verkopen, dan is dat heel welkom. Kijk ook op facebook.com/gravenburg.
Tot dan!
We

wensen ie

We wensen iedereen een
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