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Trefwoord
Groot en klein: Over letterlijk groot en klein zijn. Over groot en klein in figuurlijke zin. Over de verrassende
kracht van het kleine.
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!
Afgelopen week heeft u de tweede uitgave van het Klasse! Nieuws! van dit schooljaar ontvangen. Hierin
leest u welke lesstof we in oktober 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.
Vrijwillige bijdrage TMO-ondersteuning Pedagogisch Medewerkers (PM)
Door de vele informatie(avonden) in het begin van het schooljaar is u de oproep voor het betalen van de
vrijwillige TMO-bijdrage misschien ontgaan. Tot nu toe is er van ruim 30% van de leerlingen een bijdrage
ontvangen. Heeft u nog niet betaald? Dan willen we u vragen om deze vrijwillige TMO-bijdrage voor dit
schooljaar z.s.m. over te maken naar de schoolrekening. De brief met de oproep en de betaalgegevens staat
op onze website onder het kopje ‘Nieuwsbrieven en informatie 2014-2015’.
Nieuw te starten (kleuter-)instroomgroep op beide locaties
Omdat de sterke groei op Cbs AquaMarijn zich doorzet, starten we per
1 november as. een nieuwe instroomgroep op de beide locaties.
De sollicitatieprocedure is inmiddels gestart.
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 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.
60 HOERAATJES VOOR DE KINDERBOEKENWEEK.
Kinderboekenweek 2014 : FEEST!
Afgelopen woensdag was de aftrap van de Kinderboekenweek!
De Kinderboekenweek heeft dit jaar als thema “FEEST” omdat
de kinderboekenweek 60 jaar bestaat.. Vanaf 1 oktober hebben
we allerlei leuke activiteiten in de groepen die te maken hebben
met boeken, het lezen en schrijven van boeken en dat allemaal
rond dit feestelijke thema. De Kinderboekenweek sluiten we af
met onze inmiddels traditionele en druk bezochte boekenmarkt.
De kinderen vanaf groep 3 mogen hun eigen boeken verkopen
op een kleedje. De boekenmarkt staat gepland op vrijdag 10 oktober,
van 12.00 tot 12.30 uur. De boeken mogen maximaal €1,- per boek kosten.
Natuurlijk bent u als ouder welkom om uw kind te begeleiden bij de koop en verkoop van de boeken. Bij
goed weer vindt de boekenmarkt plaats op het plein. Bij slechte weersomstandigheden gebruiken we de
gangen en het speellokaal. Voor de groepen 1 en 2 wordt een andere activiteit georganiseerd. Deze ochtend
worden de ouders (of opa of oma) van harte uitgenodigd om in de groep te komen voorlezen. Dit kan, in
overleg met de leerkracht, vanaf half 9.
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De werkgroep Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV)
Dit jaar starten we met de Open Podium-activiteit. Elke groep krijgt dit schooljaar de gelegenheid om een
optreden te verzorgen. Elke groep mag zelf een creatieve, fantasievolle en kunstzinnige invulling uitwerken.
De podiumactiviteiten staan gepland op vrijdagen. De ouders van de kinderen en de kinderen uit twee
andere groepen zijn als publiek van harte uitgenodigd. De ouders krijgen een uitnodiging van de leerkracht
en zijn vanaf 12.00 uur welkom in het speellokaal. Dit jaar zijn we begonnen met de groepen 8. Een prachtig
moment. Zowel voor de hoofdrolspelers als het publiek. We hopen voor de kinderen en de leerkrachten dat
veel ouders de voorstellingen gaan bijwonen.
Naast podiumoptredens gaan we ook aandacht besteden aan twee schoolbrede CKV-projecten. Dit jaar
starten we met druktechnieken. Dit sluit goed aan bij de kinderboekenweek en het thema Kunst in de
kleutergroepen. Er zijn al veel nieuwe materialen aangeschaft om goed aan de slag te kunnen gaan met de
druktechnieken. De ouders kunnen de kunstwerken bekijken tijdens de voortgangsgesprekken in oktober en
begin november. In het voorjaar staat tijdens het CKV-project het werken met Klei centraal.
Ook hebben we ons aangemeld voor het project Kunstmenu van de gemeente Groningen. Alle leerlingen
wonen in de loop van het schooljaar een kunstuitvoering bij. Soms in ons eigen schoolgebouw en soms
elders in een beter geschikte zaal.
Excellent leren: Signalering- en diagnose protocol (SiDi) en Levelwerk op cbs Aquamarijn (Plusgroepen)
 SiDi: Aan het begin van elk nieuw schooljaar willen wij in kaart brengen waar onze leerlingen staan.
Elk schooljaar vullen alle leerkrachten het zgn. 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 op 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.
 Plusklas De leerlingen die uiteindelijk in aanmerking komen voor levelwerk krijgen na de
herfstvakantie extra begeleiding buiten de groep. Deze begeleiding zal op de dinsdagen door
Henrieke Luinge worden verzorgd. Henrieke is leerkracht van de Gravenburg-groep 1/2 A en
gediplomeerd voor het vakgebied excellent leren. Op de dinsdagochtend begeleidt ze de plusgroep
op de locatie Gravenburg en op dinsdagmiddag de plusgroep op locatie Reitdiep. Wanneer uw kind
hiervoor in aanmerking komt ontvangt u een bericht van de leerkracht van uw kind.
Voortgangsgesprekken
Donderdag 9 oktober ontvangt u een uitnodiging voor de voortgangsgesprekken. De eerste ronde is op
donderdag 30 oktober en de 2e ronde is op dinsdag 4 november. Tien minuten voor het gesprek ligt het
werk van uw kind ter inzage.
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 Reitdiep: Parkeren van de fietsen
Graag geen fietsen bij de rolstoelingang parkeren wanneer u gebruik maakt van de rolstoelingang. We merken
dat dit tot onveilige situaties leidt. U kunt uw fiets stallen in de fietsenrekken bij het witte toegangshek.
Tegemoetkoming Ouderbijdrage Schoolfonds
Voor ouders/verzorgers die in aanmerking komen voor de tegemoetkoming Ouderbijdrage de volgende
informatie:
 In de maand september ontvangen rechthebbende ouders die bij de gemeente Groningen bekend
zijn een brief over de tegemoetkoming Ouderbijdrage Schoolfonds..
Wij vragen de ouders deze brief op school in te leveren voor 1 december 2014!
Ouders die de ouderbijdrage al aan school hebben betaald kunnen de brief inleveren bij de dienst
SOZAWE. De dienst betaalt deze tegemoetkoming dan aan de ouders uit.
 Indien u denkt voor deze vergoeding in aanmerking te kunnen komen, maar u heeft geen brief
gekregen van de Gemeente Groningen, dan dient u zelf contact op te nemen met Sociale Zaken en
Werk. School kan hierin niets voor u betekenen.
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Wanneer u daar prijs op stelt, kan ik assisteren bij het invullen van de formulieren.
Let op: voor ieder kind dient een apart formulier ingevuld te worden!
Indien u de brief van de Gemeente op school heeft ingeleverd, is de Ouderbijdrage betaalt en een
deel van het schoolreisje.
Indien u er voor kiest het geld eerst op uw eigen rekening te laten storten, moet u daarna z.s.m. zelf
het ontvangen bedrag naar de schoolrekening overboeken.
Voor informatie: Anja Diever-Kragt, administratie cbs AquaMarijn

NIEUWS VANUIT DE OUDERRAAD
OR-Gravenburg zoekt nieuwe leden
Een aantal OR-ouders van locatie Gravenburg heeft de OR verlaten omdat hun kinderen van school
zijn. We zoeken daarom met spoed nieuwe OR-ouders, zodat ook dit jaar de kinderen weer kunnen
genieten van o.a. Sinterklaas, Kerst, Pasen, de Avondvierdaagse, het schoolfeest etc. etc. Allemaal
activiteiten die zonder de hulp van de OR niet kunnen plaatsvinden.
De OR vergadert eens per 5/6 weken. Heb je interesse of wil je meer weten, dan kun je contact opnemen
met Miranda Rinsma, E-mail: maerinsma@home.nl of tel. 5711709.
OR-Gravenburg zoekt hulpouders
Naast de vaste OR-leden zoeken we ook ouders die bij een of enkele activiteiten willen meedraaien. We
willen een pool samenstellen van ouders die dit leuk vinden. Wil je bijvoorbeeld wel meehelpen met
Sinterklaas dit jaar, dan kun je dit aangeven. Als hulpouder woon je niet de reguliere OR-vergaderingen bij,
maar wel een korte bespreking met docenten, waarin besproken wordt wat er voor die activiteit moet
gebeuren. We hopen op veel enthousiaste reacties! E-mail: maerinsma@home.nl / tel. 5711709.
Agenda oktober 2014
Woensdag 1 oktober
Maandag 6 oktober
Woensdag 8 oktober
Vrijdag 10 oktober
Maandag 13 oktober t/m 17 oktober
Maandag 20 oktober
Dinsdag 21 oktober
Donderdag 30 oktober

Start Kinderboekenweek
Dag van de leraar
Margedag: alle leerlingen de hele dag vrij
Afsluiting Kinderboekenweek: 12.00-12.30 Boekenmarkt
Herfstvakantie
Weer naar school
MR vergadering
e
Voortgangsgesprekken 1 ronde

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
Activiteiten in het Centrum voor Jeugd en Gezin Vinkhuizen
* Loopgroep Vinkhuizen! Elke dinsdag van 9.15 tot 10.15 uur (start CJG): Elke dinsdagochtend kunnen
vrouwen in Vinkhuizen samen (hard)lopen of wandelen. Wil je meer in beweging komen maar niet alleen,
dan is dit de gelegenheid. Zowel gevorderden als beginners kunnen meedoen. De looptraining wordt
georganiseerd en begeleid door De Helpen (Beweeg- en Leefstijlprogramma) i.s.m. Vrouwencentrum
Jasmijn. De groep start om 9.15 uur in het CJG (het CJG is vanaf 8.30 open). Aanmelden is niet nodig.
* Hans de Troubadour: maandag 6 oktober 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 of grootouders. Heb je ook een
peuter? Geniet dan samen met je (klein)kind van de liedjes en gitaarmuziek van Hans de Troubadour.
* Week van de Opvoeding: “Ik tel tot tien” van 6 t/m 10 oktober: Elk jaar in oktober wordt landelijk de Week
van de Opvoeding georganiseerd. Het thema is dit jaar “Ik tel tot tien”.
In het CJG organiseren we iedere dag een activiteit rondom opvoeden. We werken bijvoorbeeld met
stellingen, we doen een spel en we hebben een ochtend over Opvoeden vanuit verschillende culturen. Kijk
ook op facebook of op de website voor het volledige programma.
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* Week van de Opvoeding, “Opvoeden vanuit verschillende Culturen”: Woensdag 8 oktober van 10.00 11.30 uur : Zohreh Salim gaat op deze ochtend in het CJG met ouders in gesprek over opvoeden vanuit
verschillende culturen. Het gesprek zal onder andere gaan over hoe je zelf bent opgevoed, over gewoonten,
verwachtingen, wat maakt opvoeden moeilijk en wat is de meerwaarde van kennis van verschillende
culturen.
* Speel Mee! dinsdag 7 en 21 oktober van 13.00 - 15.00 uur: Speel Mee! voor peuters vanaf 1,5 jaar en
ouders/verzorgers. Na de koffie en thee in de CJG huiskamer gaat iedereen met de peuterleidster naar de
peuterspeelzaal. Speel Mee! is vooral bedoeld voor peuters die nog weinig ervaring hebben met de
peuterspeelzaal of kinderopvang. Aanmelden is niet nodig.
Heb je zin? Doe mee!
* Workshops Tijd voor Toekomst ( 8 keer): woensdag 22 en 29 oktober van 9.00- 11.30 uur: Heb je een
tijdlang vooral voor je kinderen gezorgd en heb je nu weer wat meer tijd voor jezelf? Wil je meer buitenshuis
doen, maar weet je nog niet wat? Misschien weer aan het werk of vrijwilligerswerk doen? Of een opleiding
volgen?De workshops 'Tijd voor Toekomst' bieden je de gelegenheid om meer duidelijkheid voor je zelf te
krijgen en te ontdekken waar je kwaliteiten liggen. De workshops zijn voor vrouwen
en worden gegeven door Zohreh Salim. Aanmelden is nodig!
* Cursus Positief Opvoeden ( 5 keer): start maandag 27 oktober van 19.30 – 22.00 uur: "Mijn kinderen willen
niet luisteren". "Mijn zoon vraagt voortdurend negatieve aandacht en als hij zijn zin niet krijgt reageert hij met
vreselijke driftbuien". Komt dit je bekend voor? Vraag je je ook regelmatig af hoe opvoeden weer leuk kan
worden? Doe dan mee met de cursus Positief Opvoeden voor ouders van kinderen van 2 tot 10 jaar. De
cursus wordt door Elker gegeven.De cursus bestaat uit totaal 5 bijeenkomsten, tussendoor wordt
telefonische ondersteuning geboden. Aanmelden is nodig!
* Inloopspreekuur Gezond Opgroeien: vrijdag 31 oktober 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.
* Openingstijden CJG huiskamer in de herfstvakantie (van 13 t/m 17 oktober): Maandag 13 oktober en
donderdag 16 oktober van 9.30 – 12.00 uur.
* Informatie of aanmelden: Trudy van der Ley, CJG consulent Vinkhuizen, Veldspaatstraat 484/3
Tel. 06-13198190 of e-mail t.vanderley@cop-groningen.nl Website: www.cjg.groningen.nl/vinkhuizen
Nieuws van de bibliotheek
ste
* De Kinderboekenweek viert Feest! 1 t/m 12 oktober: De Kinderboekenweek viert haar 60 verjaardag. En
daarom is het motto dit jaar: Feest! De Bibliotheek heeft een feestelijk programma samengesteld: “Lang zal
je lezen”.
* Openingsfeest (4+):In de hele Vensterschool kun je meedoen aan leuke, grappige en feestelijke activiteiten
met o.a. een Speedworkshop knutselen en een Biebfeestquiz. Vensterschool Vinkhuizen, woensdag 1
oktober, 14.00-16.00 uur, gratis
* Theatervoorstelling:
Het feest van Sneeuwwitje (6+) Sneeuwwitje ligt nog altijd in diepe slaap.
De mooie prins Tygo wil haar komen redden… maar daar steekt de boze
stiefmoeder en haar valse knecht, de spiegelgeest, een stokje voor.
Bibliotheek Hoogkerk, vrijdag 3 oktober:16.00 uur
Nog heel veel nachtjes slapen (6+) Floortje wil graag jarig zijn, het liefst
elke dag, maar ze moet nog 100 nachtjes slapen. Oef, wat duurt dat lang!
Ze gaat alvast vlaggetjes knippen. Bibliotheek Vinkhuizen, vrijdag 11
oktober - 16.00 uur
* Toegangskaarten á € 1 verkrijgbaar in de Bibliotheek. (reserveren kan
telefonisch)
* Kinderboek ‘En Bal! (6+) Taart, slingers, make-over, catwalk, breakdance, goochelen, de brommerdichter
en boekenfluisteraar, de superspannende digitale verhalentafel en nog vééééél meer gekke spelletjes.
Centrale Bibliotheek; Za 4 oktober, 11.30-15.30 uur: Feestkaarten á €1,- alleen verkrijgbaar in de Centrale
Bibliotheek.
Bibliotheek Vinkhuizen, Siersteenlaan 480/6
050 5778467
Bibliotheek Hoogkerk, Jan Ensinglaan 29
050 5566061
Centrale bibliotheek, Oude Boteringestraat 18
050 3683683
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