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Trefwoord
Samen een goede start maken in het nieuwe schooljaar.
De Verhalenboom: Over de kracht van verhalen, over wat een verhaal met mensen doet en wat mensen met
een verhaal doen.
Discipline: Over doen wat je moet doen, ook al heb je er geen zin in. Over zelfbeheersing die sterk maakt.
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 eerste uitgave van Klasse!Nieuws! in dit schooljaar. Hierin leest u welke
lesstof we in september 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 thuis en school vergroten.
Afsluiting Gouden Weken (Kanjerschool)
Twee weken lang is er extra veel aandacht besteed aan de Gouden Weken. Er is samen aan bijzondere
opdrachten gewerkt en zijn er vertrouwensoefeningen gedaan. We hebben stilgestaan bij de belangrijke
afspraken die ons kunnen helpen om er samen een mooi schooljaar van te maken. Een schooljaar waarin
we allemaal belangrijk zijn en er toe doen. Waar we onze mening mogen geven maar ook goed leren
luisteren naar de ander. Vandaag hebben alle leerlingen hun handtekening (of vingerafdruk) mogen zetten
onder de gemaakte afspraken. Dit belangrijke document wordt ingelijst en in elk lokaal opgehangen.
De gouden weken zijn een belangrijk onderdeel binnen onze Kanjertraining-aanpak.
Om ook de ouders/verzorgers goed op de hoogte te laten zijn van de Kanjerafspraken in de school, wordt
binnenkort op de beide locaties een ouderavond georganiseerd.
Donderdag 18 september
Dinsdag 23 september

Ouderavond Kanjerschool locatie Reitdiep
Ouderavond Kanjerschool locatie Gravenburg

Data vrije dagen/ vakanties om alvast te plannen
Vakanties en vrije dagen:
Gronings ontzet
28 augustus
Herfstvakantie
13 oktober -17 oktober
Kerstvakantie
22 december - 2 januari 2015
Voorjaarsvakantie
23 februari - 27 februari
Pasen
3 april - 6 april
Koningsdag
27 april
Meivakantie
4 mei - 15 mei
Pinkstermaandag
25 mei
Zomervakantie 2015
6 juli - 16 augustus
Margedagen om alvast te plannen
Dinsdagmiddag
30 september
Woensdag
8 oktober
Woensdag
14 januari
Dinsdagmiddag
14 april
Donderdagmiddag
4 juni

alle leerlingen zijn vrij om 12.00 uur
alle leerlingen zijn ‘s morgens vrij
alle leerlingen zijn ‘s morgen vrij
alle leerlingen zijn vrij om 12.00 uur
alle leerlingen zijn vrij om 12.00 uur
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Groepsinformatieavonden
U heeft al een uitnodiging ontvangen voor de groeps-informatieavonden.
4 september voor de groepen 1 t/m 4
9 september voor de groepen 5 t/m 8
Op de beide avonden zijn er twee informatierondes.
e
1 ronde 19.15 – 20.00 uur
e
2 ronde 20.15 – 21.00 uur
U bent dus in de gelegenheid om op 1 avond twee groepen te bezoeken. Tijdens deze informatieavond kunt
u kennismaken met de leerkracht, wordt informatie gegeven over de gebruikte methoden en in grote lijnen
wordt de inhoud van de leerstof uitgelegd. Ook komt de dagelijkse gang van zaken in de groep aan de orde.
Absentie op de website PLUS overzicht van afwezigheid en vervanging
Via de website is het mogelijk om uw kind ziek te melden. We gebruiken daarvoor een digitaal
absentieformulier. Het voordeel voor u is de snelle bereikbaarheid en voor de school is het eenvoudiger te
verwerken in onze leerlingenadministratie. Ook vermelden we op de website de afwezigheid van een
leerkracht. Wanneer tijdig een invalkracht kan worden gevonden vermelden wij ook zijn of haar naam.
Informatiegids 2014-2015
Op de website plaatsen we onze nieuwe Informatiegids 2014-2015. U leest hierin alle belangrijke informatie
m.b.t. data, afspraken, urenverantwoording, activiteiten etc. etc. We vragen alle ouders/verzorgers om de
informatiegids even goed door te lezen. Wanneer een update van deze gids in de loop van dit schooljaar
echt noodzakelijk is, hoort u dit van ons. Veel belangrijke informatie staat natuurlijk ook al op de website.
Inloopmiddag 16 september 2014
Dinsdag 16 september is er de eerste inloopmiddag. 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 14.30 – 15.00.
Kinderpostzegelactie: ‘Laat kinderen leren’
Op woensdag 24 september om 12.30 start de Kinderpostzegelactie 2014. Ruim 200.000 kinderen gaan dan
de straat op om bestellingen op te halen. Vanaf 5 november komen de kinderen opnieuw langs om de
kaarten en zegels af te leveren. Dit jaar staat de actie in het teken van 'Laat kinderen leren'. Ieder kind heeft
recht op onderwijs. Op een goede en veilige plek om te leren. Maar wereldwijd gaan er 100 miljoen kinderen
niet naar school! Kinderpostzegels bouwt in onherbergzame gebieden samen met de lokale bevolking
schooltjes en voorziet de kinderen van lesmateriaal. Ook in Nederland ondervinden kinderen problemen in
het onderwijs. Ze voelen zich onveilig op school omdat ze worden gepest of niet lekker in hun vel zitten. Ook
daarvoor zet Kinderpostzegels zich in.
Vrijwillige bijdrage TMO-ondersteuning Pedagogisch Medewerkers (PM)
We willen alle ouders/verzorgers vragen om de vrijwillige TMO-bijdrage voor het komende schooljaar voor 1
oktober as. over te maken naar de schoolrekening. U heeft vorige week via de schoolmail alle belangrijke
betaalinformatie ontvangen. Deze informatie staat op onze website (tabblad Nieuwsbrieven).
Agenda september 2014
Donderdag 4 september
Dinsdag 9 september
Woensdag 10 september
Maandag 15 september
Dinsdag 16 september
Donderdag 18 september
Dinsdag 23 september
Woensdag 24 september
Donderdag 25 september
Dinsdag 30 september

Informatieavond groepen 1 t/m 4
Informatieavond groepen 5 t/m 8
Officiële opening aanbouw Reitdiep
MR vergadering
Inloopmiddag 14.30 -15.00
Ouderavond Kanjeren locatie Reitdiep
Ouderavond Kanjeren locatie Gravenburg
Start Kinderpostzegelactie
GMR vergadering
Margemiddag: alle leerlingen zijn om 12.00 vrij!

INFORMATIE VAN BUITEN
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@ggd.groningen.nl T 050-3674991, M 0620611660
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