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Trefwoord
Spreken is zilver, zwijgen is goud. Spreken, liegen, fluisteren, roepen. Je mond opendoen of zwijgen.
Jona, wie ben je? Wie ben je? Identiteit, jezelf kennen en accepteren; jezelf tot de orde roepen.
Babel, de veelheid en eenheid; verschillen en 'hetzelfde' zijn; misverstanden en elkaar verstaan.
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!
Volgende week ontvangt u de tiende uitgave van Klasse!Nieuws! Hierin leest u welke lesstof we in juni en juli
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.
Locatie Gravenburg: Opbrengst Project Tanzania
In april hebben we geld ingezameld voor een project in Tanzania. Dit project houdt in dat er een slaapzaal
voor jongens bij hun school wordt gebouwd (voor de meisjes is er al een slaapzaal). De kinderen hoeven dus
niet meer dagelijks uren te lopen (tot 25 km) om op school te komen.
Het project is enorm gaan leven bij de kinderen. We zijn geweldig trots op onze leerlingen, hun ouders en de
leerkrachten die zich voor dit project vol overtuiging hebben ingezet. Op vrijdag 20 mei is het totale bedrag
naar de bank gebracht. Het was voor de telmachine een behoorlijk heftige opgave, maar na een klein uurtje
geautomatiseerd stond het totaalbedrag op het display:

€ 4196,02
De groep die het meeste geld heeft opgehaald, hebben we gevraagd een kort stukje voor deze nieuwsbrief
te schijven. Hieronder het stukje van GROEP G6A:

Hoi beste lezers,
Wij (groep 6a) hebben het meeste geld opgehaald voor een jongens slaapzaal in
Tanzania. Wij organiseerden een sponsorloop waarbij wij veel geld hebben
opgehaald, namelijk €972,20. Onze hele klas is heel blij met dat bedrag. De
sponsorloop was een heel goed idee. Iedereen heeft tussen de 9 en 15 rondjes gerend.
Samen met alle andere klassen hebben we €4196,02 opgehaald. De rest van de
school deed ook goed zijn best. Zij gingen bijvoorbeeld cupcakes bakken en
verkopen, en nagels lakken. Juf was erg trots. Als we duizend euro zouden halen
dan zouden we een taart krijgen van onze juf. Dat hadden we jammer genoeg niet
gehaald. Wel hebben we wat anders lekkers gekregen.
Groetjes groep 6a
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Voortgangsgesprekken (rapporten) groepen 1 t/m 7
Binnenkort ontvangt u een uitnodiging voor de voortgangsgesprekken. De voortgangsgesprekken zijn voor
de leerlingen van de groepen 1 t/m 7. De eerste gespreksronde is op dinsdag 5 juli en de tweede op 7 juli.
Tien minuten voor aanvang van het gesprek ligt het werk van uw kind ter inzage.
Vrijdag 1 juli ontvangen de leerlingen van de groepen 1 t/m 7 hun rapport.
Inloopmiddag: woensdag 15 juni
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 waar we binnen de school aan werken. Tijdstip: 12.30 – 13.00 uur.
Locatie Gravenburg: Sportdag 22 juni
In juni kunnen we alleen nog maar gebruik maken van de kunstgrasvelden op het sportpark. We hebben het
sportdagprogramma daarom moeten aanpassen.
De groepen 1 t/m 4 gaan sport (en spel-)activiteiten rondom de school doen.
De kinderen gaan net als elke woensdag naar school van 8.30 tot 12.30 uur. Ook nemen zij eten en drinken
mee voor in de pauze.
De groepen 5 t/m 8 gaan naar sportpark de Held, de Verbetering 50. Inloop van 8.45 tot 9.00 uur.
- De sportdag start om 9.00 uur. De kinderen gaan zelfstandig naar het sportpark en zoeken hun leerkracht.
LET OP: We mogen niet over de grasvelden lopen!!! Om verkeersstromen (en het parkeren) zo goed
mogelijk te kunnen reguleren ons dringende advies: Kom zoveel mogelijk op de fiets.
- De sportdag eindigt om 12.00 uur. De kinderen kunnen dan opgehaald worden bij de ingang.
Ouders/verzorgers zorgen er zelf voor dat de BSO/NSO op de hoogte is van de sportdag.
Bij slecht weer gaat het niet door en zijn er “gewone” lessen. Hou daarvoor de website goed in de gaten.
We hopen met z’n allen op een zonnige en sportieve dag.
Team en OR Gravenburg
Praktisch Verkeersexamen Groepen 8

Sollicitatieprocedure opgestart
U heeft de oproep voor een toekomstig directeur (tijdelijk locatieleider) voor de locatie Reitdiep in de media
misschien al gelezen. De procedure loopt inmiddels door en binnenkort hebben we de eerste
sollicitatiegesprekken gepland. Een belangrijke stap in het proces naar verzelfstandiging. We houden u op
de hoogte..
Groepsverdeling en personeelsinzet
We zijn op school al druk bezig met de groesindeling en de personeelsinzet voor komend schooljaar. Ieder
jaar weer een hele klus. Zorgvuldigheid staat in alle keuzes voorop. Tijdens de marge-dagen willen we alles
definitief vaststellen. Daarna ontvangt u zo spoedig mogelijk alle informatie.
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NIEUWS VANUIT DE OUDERRAAD
- Ouderraad Reitdiep
Koningsspelen
Op vrijdag 22 april deed CBS
Aquamarijn Reitdiep mee aan de
nationale koningsspelen. De opening
werd verzorgd door WeFitness.
Samen met de leerlingen van de
Meander hebben we gezongen en
gedanst onder andere op het lied
‘Hupsakee’. Daarna was er een
gezamenlijk ontbijt in de groep.
Na het ontbijt begonnen de kinderen van groep
1 t/m 3 met allerlei spelletjes zoals kegelen,
blikgooien, sjoelen enz. in en rond de school.
Groep 4 t/m 8 liepen naar de sportvelden van de
hockeyclub. Daar was genoeg ruimte om allerlei spelletjes te doen, zoals
voetballen, estafette, jaagbal, hockey enz. Ook het weer was deze dag prachtig.
Dankzij de inzet van alle kinderen, leerkrachten en ouders werd het een groot
sportief feest!
Avond4daagse
Ook dit jaar liepen veel kinderen van onze school mee met de Avond4daagse van maandag 23 t/m
donderdag 26 mei. De meeste kinderen van de bovenbouw gingen voor de 10 km en de lagere groepen voor
de 5 km. Ondanks een beetje regen begon iedereen vol goede moed aan deze sportieve activiteit. De eerste
dag kregen de kinderen een gevulde rugzak van de Jumbo. Desondanks konden ze op tijd beginnen want
het aftekenen was dit jaar afgeschaft.
De routes liepen langs een aantal mooie plekjes in de buurt. De kinderen liepen in een vlot tempo door.
Halverwege de route was een drinkstop en werden ze aangemoedigd door een ouder, juf of meester.
Onderweg hielden de verkeersregelaars alles keurig in de gaten.
Onder veel belangstelling van familie, vrienden en buren werd samen met de fanfare op deze zonnige avond
de laatste 5 km gelopen. Onderweg kregen de kinderen een welverdiend bloemetje of snoep. En wat is er
dan tot slot leuker dan je medaille krijgen van je eigen juf of meester.
Iedereen bedankt die zijn steentje heeft bijgedragen aan het slagen van deze wandelvierdaagse.

- 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.
Agenda Juni en juli 2016
Maandag 6 t/m vrijdag 10 juni
Woensdag 15 juni
Donderdag 16 en vrijdag 17 juni
Zondag 19 juni
Woensdag 22 juni
Vrijdag 1 juli

Schoolreisweek
Inloopmiddag 12.30
Margedagen : alle leerlingen zijn vrij
Vaderdag
Sportdag locatie Gravenburg
Rapporten mee

Dinsdag 5 juli

Rapportage avond

Donderdag 7 juli

Rapportage avond
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Dinsdag 12 juli

Leerlingen nemen een kijkje in de nieuwe groep

Woensdag 13 juli

Afscheidsavond groepen 8

Donderdag 14 juli

Feestelijke schooljaar afsluiting, laatste schooldag

Vrijdag 15 juli

Margedag: alle leerlingen zijn vrij

Zaterdag 16 juli t/m 28 augustus

Zomervakantie

Maandag 29 augustus

Start nieuwe schooljaar

In de krant gelezen

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

Zwembad Hoogkerk: Zwemvierdaagse
Zwemvierdaage:van maandag 20 t/m 24 juni, van 18.00 – 20.00.
Waar? Zwembad Hoogkerk, Hoendiep 185a. Deelname is slechts 08,00 euro.
Ook zijn er iedere avond leuke activiteiten!
Jij doet toch ook mee?!
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3e editie Timmerdorp Groningen voert Kinderraad in
Deze zomer wordt voor de derde keer Timmerdorp Groningen georganiseerd.
Vrijdag 20 mei is de kaartverkoop gestart via de website www.timmerdorpgroningen.nl.
Timmerdorp Groningen is dit jaar van dinsdag 23 t/m vrijdag 26 augustus, de laatste week
van de zomervakantie. De kaarten gaan weer 25 euro per stuk kosten. Voor gezinnen die
dat bedrag niet goed kunnen betalen is een oplossing beschikbaar. Hiervoor kun je contact
opnemen met de organisatie.
Kinderen aan de macht: Kinderraad
Tijdens het Timmerdorp zijn de kinderen de baas, dat weet iedereen inmiddels. Het is de
hele week verboden voor volwassenen (behalve voor hen die meehelpen als begeleider).
Maar tot dusver waren het tóch de volwassenen die bedachten, wat er ging gebeuren,
welke spellen gedaan werden, en wat het thema was van de week.
Dat wordt dit jaar anders. Er komt namelijk een Timmerdorp Kinderraad! De Kinderraad
vertelt en bepaalt wat de kinderen belangrijk vinden voor het Timmerdorp. Dan zijn
kinderen écht de baas.
Net zoals je in een stad de gemeenteraad hebt, bestaande uit vertegenwoordigers van de
bevolking, zo komt er in het Timmerdorp ook een raad. Bestaande uit vertegenwoordigers
van de bewoners: de kinderen. Elke wijk in het Timmerdorp levert natuurlijk iemand voor
de raad tijdens de week zelf.
Oproep: stuur je idee in!
Maar ook nu kun je als kind al invloed uitoefenen: wil je meedoen aan Timmerdorp en heb
je een goed idee? Een thema voor de week, een goed dorpsspel, of een mooi bouwsel dat
er echt móet komen? Of misschien iets heel anders, waar volwassenen nooit aan zouden
denken? Stuur je idee dan op naar kinderraad@timmerdorpgroningen.nl.
De tofste, mooiste én best uitvoerbare ideeën worden tijdens Timmerdorp 2016
uitgevoerd!
Heb je interesse om mee te helpen aan dit evenement? Meld je dan aan als begeleider op
www.timmerdorpgroningen.nl/meehelpen en geef honderden kinderen een onvergetelijke
week!

Zondag 19 juni 2016
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