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Trefwoord
Liefde is…Over liefde en liefdeloosheid. Over de liefde die je ontroert, blind maakt, verwart en
beknelt maar ook sterk maakt en je leven verandert.
Wakker schudden. Over elkaar wakker schudden en waarschuwen als het verkeerd dreigt te lopen.
Over de weerstand die dit oproept en de neiging om vooral geen slapende honden wakker te maken .
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 derde uitgave van Klasse!Nieuws! Hierin leest u welke lesstof we in november
in een bepaalde groep aanbieden en waar nodig ook hoe we dat doen. 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 een fikse impuls
geven.
Signalering- en diagnose protocol (SiDi) en Levelwerk op cbs Aquamarijn
SiDi:
In voorgaande nieuwsbrieven heeft u al kunnen lezen dat we een schoolbreed instructiemodel aan het
invoeren zijn. Hierdoor wordt het mogelijk om veel meer rekening te houden met specifieke leerbehoeften
van onze leerlingen. Vertaald in onderwijswoorden: we kunnen veel meer momenten creëren om te
differentiëren. Dit schooljaar willen we daarom ook een eerste beleidsmatige stap zetten op het gebied van
meer- en hoogbegaafdheid. Hiervoor gebruiken wij het SiDi protocol. Aan het begin van elk nieuw schooljaar
willen wij in kaart brengen waar onze leerlingen staan. Elk schooljaar vullen alle leerkrachten het SiDi- 3
protocol in. Het SiDi- 3 protocol is een gestructureerd signalerings- en diagnoseprotocol voor leerlingen van
groep 1 t/m 8. Het bevat instrumenten om de ontwikkelingsvoorsprong bij leerlingen in kaart te brengen.
Wanneer dit bij leerlingen aan de orde is komen zij in aanmerking voor meer verrijking of verschillende
gebieden. Deze verrijking en verdieping willen wij geven door middel van levelspel (voor groep 1 en 2) en
levelwerk (voor groep 3 t/m 8).
Levelspel/ levelwerk:
Levelwerk biedt een totaalaanbod van verrijkende activiteiten op het gebied van taal/lezen, rekenen en
allerlei. Daarnaast biedt Levelwerk de mogelijkheid om met zelf gekozen onderwerpen aan de slag te gaan.
Doel van deze werkwijze is tweeledig: aansluiten bij de motivatie van de leerling en het oefenen van
metacognitieve, maar ook sociaal-emotionele en creatieve vaardigheden. Levelspel bevat uitdagende
puzzels en andere opdrachten/ spelletjes.
Ideeënwedstrijd VCOG
Geschreven door: Marrith Sinnema, groep 7a

Begin oktober vertelde juf Marjolein dat er een ideeën-wedstrijd werd gehouden op onze school. Alle
kinderen van groep 7 en 8 mochten hieraan meedoen. Nick, ik (groep 7a) en Mathijs (groep 8b) werden
uitgekozen om onze ideeën te presenteren voor de jury. Het idee van Nick en Mathijs was om per 2 kinderen
tablets met toetsenbord te kopen. Mijn idee was om per vier kinderen een kunstkrat samen te stellen met
daarin: een pakje stabilo stiften, een pakje potloden van het merk Lyra, vier stukjes houtskool en 4 stukjes
kneedgum. De jury vond het zo moeilijk om een idee te kiezen dat ze allebei de ideeën kozen.
Daarna hoorden we dat er ook nog een wedstrijd was voor alle VCOG-scholen. Hier mochten alle winnaars
van de scholen naartoe. Daarmee kon je een cheque van €5000,- winnen. Hier wilden we natuurlijk aan
meedoen, zodat we meer tablets konden kopen.
Op woensdag 30 oktober was het zover. Het was op de Dom Helder Camara school, omdat zij zo’n mooi
tribune hebben. We hadden een grote fanclub bij ons. Daarin zaten een aantal kinderen, een paar vaders en
moeders en juf Marjolein.
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Valerio Zeno presenteerde het. Wij moesten als 2 en dat was best spannend!
Van elke school werd er één leerling uitgekozen die in de jury mocht. Bij ons was
dat Sofie (uit groep 7a). Zij moest samen met de andere kinderen beslissen welk
idee het beste was. Er waren heel veel leuke ideeën en een aantal waren
hetzelfde.
Uiteindelijk heeft de Kleine Wereld gewonnen met als idee een kooklokaal. Ze
hebben beloofd dat alle kinderen en volwassen die er bij waren daar een keertje
in hun kooklokaal mogen eten. Daar houden we ze aan!
e
De aquamarijn eindigde als 2 . Het was een super dag!!!
Brengen en halen: kinderen van de groepen 3 t/m 8 zelfstandig naar binnen
De kinderen mogen tien minuten voor aanvang van de les naar binnen, zodat we als de tweede bel gaat
kunnen beginnen. Na de herfstvakantie gaan ook de kinderen uit groep 3 zelfstandig naar binnen. Als er iets
bijzonders is, kunt u natuurlijk altijd even meelopen. Als u de leerkracht wilt spreken, kunt u ook na schooltijd
naar binnen lopen of even bellen om een afspraak te maken.
Locatie Gravenburg: Instroomgroep G1E
Maandag as start de nieuwe instroomgroep G1e. Juf Jacqueline Pelster zal op maandag, dinsdag en
woensdag de lessen gaan verzorgen. Juf Shona de Kort zal op donderdag en vrijdag de lessen gaan
verzorgen. De leerlingen die vanaf nu tot aan de zomervakantie instromen op locatie Gravenburg zullen in
deze groep worden opgevangen.
Lampiontocht 7 november tussen 18.00 en 19.00
U heeft een uitnodiging ontvangen om op aanstaande donderdag op onze
lampionnenavond te komen kijken. We zijn nog op zoek naar muzikale ondersteuning.
Wie kan en wil ons helpen om deze avond muzikaal te ondersteunen? Tot donderdag
in ieder geval!
Inloopmiddag: woensdag 13 november
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 waaraan we binnen de school werken. Tijdstip: van 12.30 – 12.45 uur.
Wijziging gymnastiekrooster op donderdag
Er is een in het gymrooster. De leerlingen van de groepen 7 en 8 zullen niet meer ’s ochtends gymnastiek
hebben, maar ’s middags in de sporthal in het Reitdiep. Het rooster is als volgt:
13.15 – 13.55 G8
13.55 – 14.35 G7
14.35 – 15.15 G7/8
De lessen zullen verzorgd worden door meneer Frits.
Locatie Reitdiep: vragenlijst veilige schoolomgeving
In samenwerking met de gemeente heeft de verkeerscommissie van de wijk Reitdiep
een vragenlijst opgesteld t.a.v. de veilige schoolomgeving.
U ontvangt deze vragenlijst a.s. maandag 4 november op papier van ons. Graag
vragen wij uw medewerking door deze lijst voor ons in te vullen en op woensdag 6
november op school in te leveren. Meer informatie hierover kunt u maandag in de
begeleidende brief lezen.
Sinterklaas
Sinterklaas heeft al doorgegeven dat wij 28 november onze schoen mogen zetten op school. Wilt u uw kind
t.z.t. een schoen meegeven? Op donderdag 5 december hopen wij Sinterklaas met zijn pieten weer te
begroeten op cbs Aquamarijn. Wij verwelkomen Sinterklaas samen met obs de Feniks. We starten deze dag
gewoon om 08.30 uur in de klas. Hoe het programma er deze dag uit komt te zien hoort u zo spoedig
mogelijk van ons.
Aanmelden van nieuwe leerlingen, broertjes en zusjes
Wilt u broertjes of zusjes aanmelden voor het nieuwe schooljaar, dan kunt u dit doen via het gele
aanmeldingsformulier dat verkrijgbaar is op school.
Activiteiten in het Centrum voor Jeugd en Gezin Vinkhuizen
* Hans de Troubadour: maandag 4 november van 11.30- 12.00 uur. Samen met je peuter genieten van de
liedjes en muziek van Hans de Troubadour? Dat kan in het Centrum voor Jeugd en Gezin Vinkhuizen. Hans
de Troubadour komt elke maand in het CJG voor peuters en hun ouders. Heb je ook een peuter? Geniet
dan samen met je kind van de liedjes en gitaarmuziek van Hans de Troubadour.
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* Cursus Positief Opvoeden voor ouders van Tieners (vanaf 10 jaar). Data: dinsdag 5, 12 en 19 november
Tijd: van 19.30 tot 22.00 uur. Deze cursus zit vol. “Hoe praat ik met mijn tiener”?” “Als ik maar een vraag
stel, barst de bom”. Je gemakkelijke dochter of zoon kan zomaar veranderen in een snel geprikkelde, zo nu
en dan nukkige tiener. Hoe ga je daar als opvoeder mee om? Opvoeden is leuk maar soms ook lastig. Veel
ouders ervaren dat en vinden het fijn om ook de ervaringen van andere ouders te horen. Tijdens deze
cursus krijg je veel handvatten om op een positieve manier met je tiener om te gaan. De cursus wordt
gegeven door Elker.
* Vragenuurtje Diëtiste: woensdag 6 november van 10.00- 11.00 uur. Elke maand komt een diëtiste een
uurtje in de huiskamer van het CJG. Ouders kunnen vragen stellen over voeding en beweging, kinderen die
niet willen eten, kinderen die je te mager of te dik vindt, last van verstopping, enz. Kom gerust langs als je
vragen hebt.Als er weinig vragen zijn bespreken we een thema.
* Dag van de Dialoog: donderdag 7 november van 15.30 tot 17.30 uur. Net zoals vorige jaren doen we ook
dit jaar mee aan de Nationale Dag van de Dialoog. Het thema van dit jaar is “Wie ben ik”. De dialoog wordt
gevoerd tussen 4 ouders en 4 jongeren. We werken hierin samen met het Jongerenwerk in Vinkhuizen. We
zoeken nog ouders (liefst vaders, we hebben al 2 moeders) die het leuk vinden om met jongeren in gesprek
te gaan. Belangstelling? Meld je aan!
* Vliegers Bouwen!: zondag 10 november van 13.00 tot 16.00 uur. Activiteit voor vader en kind (van 8 t/m 12
jaar). Wil je als vader met je kind leren hoe je een vlieger bouwt? Kom dan op zondag 10 november naar het
CJG in Vinkhuizen! Maximaal kunnen er 10 vaders met een kind meedoen. Materiaal is aanwezig. Eigen
bijdrage: € 2,- . Aanmelden is nodig!
* Speel Mee! Dinsdag 12 en 26 november van 13.00 tot 15.00 uur. Speel Mee is voor kinderen van 1,5 tot 4
jaar samen met hun vader of moeder. Kinderen die nog niet naar de peuterspeelzaal of naar de
kinderopvang gaan kunnen tijdens de Speel Mee bijeenkomsten wennen aan het spelen in een groepje.
Maar nog veilig met papa of mama. De bijeenkomst begint met koffie en thee in het CJG. Daarna gaan
kinderen en ouders met de leidster naar de peuterspeelzaal, waar ze kunnen spelen of samen een activiteit
doen. Aanmelden is niet nodig.
* Inloopspreekuur Gezond Opgroeien: 22 november van 10.00- 11.30 uur. Naast het maandelijkse
vragenuurtje in de huiskamer is er ook de mogelijkheid om individueel vragen te stellen aan de diëtiste
tijdens een maandelijks inloopspreekuur. Ria Habraken is diëtiste en lactatiekundige. Je kunt dus ook vragen
stellen over borstvoeding.
* Informatie of aanmelden:Trudy van der Ley, CJG consulent Vinkhuizen, Veldspaatstraat 484/3
Tel. 06-13198190 of e-mail t.vanderley@cop-groningen.nl
De sociaal verpleegkundige op school: Lineke Nienhuis
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 mij maken via de
leerkracht of de intern begeleider (Belinda Sikkema). Ik bel u vervolgens op om een afspraak te maken. Het
is ook mogelijk om zelf direct contact op te nemen. Adresgegevens: Lineke Nienhuis, Sociaal
Verpleegkundige GGD Groningen, e-mail: lineke.nienhuis@hvd.groningen.nl T 050-3674194, M 0620611660
Agenda november 2013
Dinsdag 5 november
Woensdag 6 november
Donderdag 7 november
Woensdag 13 november
Donderdag 14 november
Donderdag 14 november
Dinsdag 19 november
Donderdag 28 november

MR vergadering
Aflevering kinderpostzegels
Lampiontocht 18.00 -19.00
Inloop 12.30
Margemiddag: alle leerlingen vrij om 12.15 uur
GMR vergadering
Ouderaadsvergadering
ALV
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