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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.
Voortgangsgesprekken groepen 1 t/m 7
Komende week zijn de voortgangsgesprekken. Hier heeft u inmiddels een uitnodiging voor ontvangen.
De rapporten krijgen de leerlingen vandaag mee naar huis. Wilt u het rapport meenemen naar uw afspraak? De
eerste gespreksronde is op dinsdag 5 juli en de tweede op 7 juli as. Tien minuten voor aanvang van het gesprek
ligt het werk van uw kind ter inzage.
Foto’s downloaden van website-groepspagina’s
Binnenkort zullen de nieuwe groepspagina’s 2016-2017 voor onze website worden aangemaakt. Wanneer u nog
foto’s van de huidige groepspagina’s wilt downloaden willen we u vragen dit z.s.m. nog even te doen.
Invalproblematiek
Het is al langere tijd erg moeilijk, en steeds vaker onmogelijk, invallers te kunnen inzetten bij afwezigheid van
leerkrachten. Nu per 1 juli 2016 (vandaag dus) ook nog de nieuwe Wet Werk en Zekerheid gaat gelden zal de
inzet/beschikbaarheid van invallers nog meer gaan wringen. U ontvangt daarom vandaag aanvullende informatie
vanuit het bestuur van onze vereniging (VCOG).
Startgesprek
Ouderbetrokkenheid is naar onze mening een essentiële voorwaarde om samen met ouders/verzorgers te
kunnen werken aan een optimale ontwikkeling van onze leerlingen. Komend schooljaar willen we, naast alle
huidige contact- en informatiemomenten, ook ‘Startgesprekken’ inplannen. Wat is een startgesprek:
Aan het begin van een nieuw schooljaar nodigen we alle ouders uit voor een startgesprek met de
groepsleerkracht(en). Tijdens dit startgesprek is het de bedoeling dat de leerkracht luistert naar de verwachtingen
die u hebt met betrekking tot uw kind, in deze groep, bij deze leerkracht. U kunt in dit gesprek ook aangeven wat
voor de leerkracht van belang is om te weten over uw kind. Het doel is dat hierdoor meer wederzijdse
betrokkenheid ontstaat zodat we vanuit deze basis kunnen kijken naar mogelijkheden en kansen en met elkaar
kunnen afstemmen wat mogelijk is. Daarnaast wordt ook het contact tussen school en thuis meer laagdrempelig.
U ontvangt direct na de zomervakantie de uitnodiging.
Locatie Gravenburg: Feestelijke laatste schooljaar afsluiting
Donderdag 14 juli sluiten wij onze laatste schooldag af met een gezellige dag.. We hanteren de gebruikelijke
schooltijden (van 8.30 uur tot 14.30 uur). De kinderen mogen deze dag verkleed op school komen. Alle groepen
verzorgen een muzikaal optreden voor elkaar. De kinderen krijgen tussen de middag iets extra’s te eten, een
heerlijke hotdog op een broodje en ranja. De kinderen nemen net als anders zelf eten en drinken mee voor
de ochtend- en de middagpauze. Mocht uw kind genoeg hebben aan een hotdog dan geeft u uw kind minder te
eten mee.
We hopen op een geslaagde dag! En daarna op naar de vakantie!
Locatie Gravenburg: Groep 8 springt de school uit!
Nog even en de kinderen van groep 8 verlaten voor de laatste keer ons schoolgebouw. Voor
sommige kinderen een spannend moment, maar ook zeker een speciaal moment. Dit willen
we dan ook op een leuke manier gaan doen. Op donderdag 14 juli om 14.30 uur springt
groep 8 letterlijk en figuurlijk de school uit. U bent allemaal van harte welkom om te komen
kijken en ze uit te zwaaien naar een nieuw avontuur.
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Locatie Reitdiep: Verslag uit Groep R7
Moestuintjes:
We waren van plan om met de klas moestuintjes te maken.
Waarom wouden we dit doen: omdat de ah weer begon met moestuintjes toen dacht onze klas, aha de ah geeft
weer moestuintjes weg. Toen gingen we de moestuintjes verzamelen, de ouderraad heeft geholpen met bakken
te kopen. De vader van Julius heeft er wieltjes onder gezet. Toen we de moestuintjes gingen planten kreeg ieder
groepje een kas met 3 of 4 groenten om te poten. Na een paar weken konden we de groenten verpotten(in de
grote bakken zetten). In de bakken zaten hokjes, in de ene 16 en de andere 12.Toen we de tuintjes en de aarde
in de bakken gingen doen werden er 2 groepen gemaakt, de ene groep ging bezig met de tuintjes de andere met
het inplannen van de bakken.
Ons doel is om te leren hoe je met de natuur goed kan omgaan, want als je ze goed verzorgt krijg je er wat
lekkers voor terug.
In een van de laatste weken gaan we dingen oogsten en ermee koken. Wij willen de mensen die erbij hebben
geholpen bedanken!
Groetjes de leerlingen van groep 7 Reitdiep

NIEUWS VANUIT DE OUDERRADEN
Ouderraad Gravenburg
“Dankzij Uw bijdrage zorgt de ouderraad dat het net iets leuker gaat!”
Ook de afgelopen maanden hebben wij, de ouderraad Gravenburg, weer bovenstaande slogan waargemaakt,
een impressie:
 Zo kregen alle kinderen die hadden deelgenomen aan de avondvierdaagse op de laatste avond een roos
uitgereikt door hun leerkracht.
 Groep 7 had ons een brief geschreven met daarin de vraag of wij hen financieel wilden steunen bij de
door hunzelf georganiseerde disco-avond. Dit vonden wij een superleuk initiatief, waar wij graag een
bijdrage aan hebben geleverd.
 Groep 8 heeft na al die jaren van hard leren, een middag heerlijk gezwommen, volledig gefinancierd door
ons.
 En dan de sportdag. Een geslaagde dag en dankzij het luchtkussen, de sponsbroeken, de schmink, de
spring- en funslangen voor de groepen 1 t/m 4 en de fantastische stormbaan voor de groepen 5 t/8 werd
deze dag ook net iets leuker!
Na veel jaren als trouw lid en voorzitster van de ouderraad, gaat Miranda Rinsema de ouderraad verlaten aan het
einde van dit schooljaar. Wij willen haar ook via deze weg hartelijk bedanken voor haar harde inzet de afgelopen
jaren!
We willen de Jumbo hartelijk danken voor hun bijdrage aan het leveren van de fantastisch gevulde tasjes voor
onze sportieve leerlingen tijdens de avondvierdaagse!
Ouderraad Reitdiep
Makkelijke Moestuintjes
Groep 7 is een groep met groene vingers! Juf Corine was zo enthousiast over tuinieren met de kinderen, dat ze
graag zelf groente in de klas wilde kweken. De ouderraad heeft daarom twee makkelijke moestuinbakken +
benodigdheden voor haar aangeschaft. Superidee om onder de bakken wieltjes te maken, zodat de kinderen ze
buiten in de zon kunnen zetten. Na schooltijd worden ze weer naar binnen gereden.
Inmiddels is dit al een aantal weken geleden. De kinderen hebben allang allerlei groentes gezaaid dankzij de
minimoestuin actie van de Albert Hein. Ze moeten
zelf de plantjes verzorgen. Je ziet dat ze dat goed
doen, want ze groeien als kool. Vooral de boontjes en
de courgetteplanten. Helaas zijn er laatst wat plantjes
beschadigd door een hevige stortbui. Zo zie je maar
hoe planten groeien en wat er mis kan gaan leer je
het beste in de praktijk.
Straks samen de zelfgekweekte tomaatjes,
radijsjes, courgette en andere groentes proeven.
Mmmmm! Lekker en gezond.
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Agenda Juli - augustus 2016
Vrijdag 1 juli

Rapporten mee

Dinsdag 5 juli

Rapportage avond

Donderdag 7 juli

Rapportage avond

Dinsdag 12 juli

Leerlingen nemen een kijkje in de nieuwe groep

Woensdag 13 juli

Afscheidsavond groepen 8

Donderdag 14 juli

Feestelijke afsluiting schooljaar (laatste schooldag)

Vrijdag 15 juli

Margedag: alle leerlingen zijn vrij

Maandag 18 juli t/m 26 augustus

Zomervakantie

Maandag 29 augustus

08.30 uur: Start van het nieuwe schooljaar
Inloop en kennismaking om 8.20 uur

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
31 leerzame en leuke spellen
Misschien ben je al voorzichtig aan het nadenken over de zomervakantie.
Ga je met de auto? Dan heb ik iets leuks voor je.... Gratis een overzicht van 31 leerzame en leuke spelletjes
voor in de auto. Je kunt de spelletjes direct bekijken en gratis downloaden en printen via:
http://wijzeroverdebasisschool.nl/spelletjes-voor-in-de-auto/.
Nieuws van de bibliotheek
Zomeropeningstijden
De openingstijden in de periode van 25 juli t/m 20 augustus zijn als volgt:
•
Centrale Bibliotheek
maandag t/m vrijdag
13.00-18.00 uur
zaterdag
11.00-16.00 uur
•
Bibliotheek Vinkhuizen
maandag, woensdag en vrijdag
13.00 – 18.00 uur.
•
Bibliotheek Hoogkerk
dinsdag en donderdag
13.00 – 17.00 uur
Zomerlezen met de VakantieBieb: Of u nu op vakantie gaat of thuis blijft ….in de VakantieBieb-app vindt u een
leuk en gratis leespakket voor het hele gezin. Naast jeugdboeken vindt u ook spannende boeken voor
volwassenen in de app. Vanaf begin juli worden daar nog romans, tijdschriften en taalgidsen aan toegevoegd.
Lezen in de vakantie is leuk én slim!
Kinderen die
gedurende de zomervakantie bijna niet lezen, vallen maar liefst 1 á 2 AVI-niveaus terug in hun leesontwikkeling,
blijkt uit onderzoek. Lezen in de zomervakantie is dus belangrijk voor uw kind. Dit kan óók digitaal met de
VakantieBieb-app. De app bevat onder andere een leuke selectie leesboeken en is van 1 juni t/m 31 augustus te
downloaden op tablet of mobiel via de App Store en de Google Play Store. https://vakantiebieb.nl/
Zomeractie voor leners
Neem gratis langer boeken mee! Van maandag 11 juli t/m zondag 7 augustus is de uitleentermijn van
(luister)boeken vier weken. Kijk voor de uitgebreide spelregels op onze website! www.groningerforum.nl
Tweedehands boeken:
Van 12 juli t/m 12 augustus is er weer een grote boekverkoop van afgeschreven boeken in bibliotheek
Vinkhuizen tijdens openingstijden.

WE WENSEN ONZE LEERLINGEN VAN (NU NOG) GROEP 8 HEEL VEEL SUCCES IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS!
“BEDANKT VOOR WIE JE BENT EN WAT JE ONS OP CBS AQUAMARIJN DAARVAN HEBT LATEN ZIEN!”
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