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Trefwoord
Opbloeien. Over afgedankt worden of erkenning krijgen. Over mensen die opfleuren of wegkwijnen. Over
opleven, opbloeien en de wereld rijker maken.
Veranderen. Over veranderen van woonplaats, van gewoontes. Over zelfgekozen of noodgedwongen
veranderingen in je leven. Over vertrouwen in mensen en geloven in een goede toekomst.
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 achtste uitgave van het Klasse! Nieuws! van dit schooljaar. Hierin leest u welke
lesstof we in april 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.
Studiemiddag schoolteam 14 april 2015
Om misverstanden en onduidelijkheden te voorkomen:
Op dinsdag 14 april 2015 staat ‘s middags op cbs AquaMarijn een teamscholing gepland.
Deze dag zijn alle leerlingen om 12.00 uur vrij.
Project: "ik + jij = wij"
Alle groepen op de beide locaties hebben gewerkt aan een project over burgerschapsvorming en
wereldburgerschap. Als titel heeft het meegekregen: "ik + jij = wij".
De opening vond plaats op het plein d.m.v. het zingen van het lied: "Je mag er zijn". De kinderen hebben
zelfportretten gemaakt die als slingers door de hele school zijn gehangen. In deze weken is er gezongen,
getekend, geknutseld, gepraat en geluisterd naar gastsprekers. Elke klas heeft gezamenlijk een schilderij
gemaakt. Deze worden binnenkort aangeboden aan een AZC. Daar worden ze verdeeld over een aantal
gezinnen om hun huiskamer wat op te fleuren en de boodschap af te geven dat ze er gewoon bij horen:
ik+ jij=wij !! Het project werd afgesloten met een tentoonstelling en een proeverij van hapjes uit diverse
landen. In de Westerkrant van dinsdag 24 maart jl. kunt u een artikel lezen met daarbij foto van de gemaakte
schilderijen.

Wandelen voor water 7 april
Op dinsdag 7 april as. gaan we met de kinderen van de groepen 7 en 8 wandelen voor water.
U heeft vast al de blauwe tas met een sponsorformulier voorbij zien komen. De blauwe tas moet
op deze actiedag gevuld zijn met 6 liter ! water (4 X 1,5 liter flessen bijvoorbeeld). We lopen deze dag in de
omgeving van de school vervolgens 6 km. De kinderen hebben inmiddels een gastles gehad over het doel. Ze
zamelen geld in voor:
‘Kitise, in het Makueni District ten zuidoosten van de hoofdstad Nairobi, is een van de armste streken van
Kenia. Hier leeft 73% van de mensen onder de armoedegrens. Stichting Dorcas zet zich in om deze mensen
te helpen aan schoon water. Dit doen ze door de aanschaf en aanleg van watertanks en latrines in combinatie
met voorlichting over hygiëne.’
Wilt u onze gast zijn? Kom in de Klas!
Veel ouders zouden graag eens onder schooltijd een kijkje willen nemen in de klas. In april bieden wij u de
mogelijkheid om op cbs AquaMarijn op bezoek te komen! In de week van 13 t/m 17 april mag u in de klas van
uw zoon/dochter een kijkje komen nemen. De bezoeken starten om 8.30 uur en eindigen om 9.30 uur.
Inmiddels heeft u van de leerkracht(en) van uw kind uitgebreidere informatie en een uitnodiging ontvangen.
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Noordelijke Tandenpoetsweek 2015
In april 2015 geven studenten van de opleiding mondzorgkunde van de
Hanzehogeschool voorlichting over mondgezondheid en een poetsinstructie
aan kinderen van de groepen 1/2, 4 en 7. Deze lessen worden gegeven in
samenwerking met de GGD Groningen, de GGD Fryslân en GGD Drenthe in
de betreffende provincies. Goed poetsen is en blijft de basis voor een goede
mondgezondheid.
Koningspelen vrijdag 24 april 2015
In de maandbrief maart stonden de tijden voor de Koningsspelen al vermeld: van 9.00 - 12.00uur (24 april).
Om misverstanden voor te zijn: als ouders/verzorgers moet u zelf de NSO en andere organisaties informeren.
We houden de Koningsspelen op sportpark Hoogkerk aan De Verbetering 50.
Vorig jaar waren er een aantal problemen m.b.t. het parkeren. We hebben een aantal wijzigingen aangebracht.
 Bij de Koningsspelen draait het om samen bewegen. Graag zien wij de warming up al voor deze
spelen beginnen in de vorm van een gezonde fietstocht. We vragen u allen met klem op de fiets te
komen. Op deze manier reduceren we met elkaar de grote toestroom van auto’s op de
parkeerplaatsen en laten we in de aanloop al zien dat bewegen belangrijk is.
 De leerkrachten van de groep 1/2 staan bij de ingang van het sportpark. Wilt u hier afscheid nemen
van uw kind zodat uw parkeerplek direct weer vrij is voor volgende parkeerders (kiss and ride).
 Voor locatie Gravenburg geldt daanaast: Mocht het toch noodzakelijk zijn uw kind met de auto te
brengen, wilt u de auto dan NIET parkeren op de hoofdparkeerplaats, maar op de parkeerplaatsen
aan de Zuiderweg (bij basisschool De Ploeg). Deze zijn rond 09:00 uur nagenoeg leeg.
Tot slot willen we vragen of u kunt en wilt helpen om deze dag opnieuw tot een groot succes te maken.
Op korte termijn ontvangt u nadere informatie via de groepsleerkrachten.
Personele mutaties april 2015
In april a.s. vinden er op cbs AquaMarijn een aantal personele mutaties plaats. Deze mutaties zijn nodig om
het opstarten van een nieuwe instroomgroep mogelijk te maken.
Een overzicht van de nieuwe en gewijzigde personeelsinzet:
Instroomgroep Gravenburg G1f
Juf Jorith Metsemakers en juf Shona de Kort worden de leerkrachten voor de nieuw te starten instroomgroep
op de locatie Gravenburg. Op maandag, dinsdag en woensdag verzorgt juf Jorith de lessen en Juf Shona op
donderdag en vrijdag.
Groep R3/4
Met ingang van week 15 zal juf Esther Doezeman na haar bevallingsverlof haar lestaken in groep R3/4
geleidelijk weer gaan oppakken. Vrijdag 10 april is de eerste werkdag van juf Esther. Vanaf week 18 zal juf
Esther weer volledig aan het werk zijn. Zij werkt dan op woensdag, donderdag en vrijdag.
Groep R7/8
Met ingang van week 16 zal Juf Marriët haar werkzaamheden na haar zwangerschapsverlof weer gaan
oppakken. Op maandag, dinsdag en woensdag zal zij de lessen in groep R7/8 weer gaan verzorgen. Juf
Sanne blijft dit, net als nu, op donderdag en vrijdag doen.
Groep 8 CodeUur ‘00011011110010000101101011010110010’
Vrijdag 6 maart hadden wij CodeUur bij ons in de klas. Er kwamen twee mannen, de ene heette Jan en de
andere Kevin. Ze gingen ons uitleggen hoe je cijfers en woorden in computertaal schrijft. Dit noem je ook wel
binair tellen. Toen gingen we in tweetallen opdrachten maken die ze hadden meegenomen. Als het boekje
met de opdrachten uit was ging je met de extra opdrachten bezig. Deze opdrachten waren moeilijker, maar
heel erg leuk! Aan het einde hadden Jan en Kevin nog een leuke grap: Er zijn 10 soorten mensen. Mensen die
binair kunnen tellen en mensen die niet binair kunnen tellen ;-) Snap jij het? We vonden het erg leuk en
interessant en doen graag nog eens mee! Geschreven door: Ruben van der Heide (groep 8b)

Nieuwsbrief april 2015 cbs AquaMarijn

Locatie Reitdiep: het gebruik van de invalideningang
Bedoeld voor ouders die hun kind komen ophalen bij de SKSG: wilt u na schooltijd geen gebruik meer maken
van de invalideningang? De ingang wordt door ons na schooltijd afgesloten. Het is echter al een paar keer
voorgevallen dat deze deur ’s avonds open is blijven staan, doordat ouders toch gebruik maken van de ingang
en daarmee het slot ontgrendelen.
Herhaalde oproep locatie Reitdiep: Parkeren fietsen en auto’s
Een vriendelijk, maar dringend verzoek om geen fietsen bij de invalideningang te parkeren.
Dit leidt regelmatig tot onveilige situaties voor fietsers en voetgangers.
U kunt uw fiets kwijt in één van de fietsenrekken bij het witte hek.
We krijgen regelmatig terug van onze ouders die over een invalidenkaart beschikken, dat de
invalidenparkeerplaatsen door gewone auto’s (??) in gebruik worden genomen. Bij controle door de politie kan
dit een boete opleveren van 380 Euro. We willen u dit graag besparen.
Virtuele rondleiding in onze schoolgebouwen

360° Virtuele Rondleiding (Businessview)
De school op slot?
Niemand op school aanwezig?
Toch even in school rondkijken?
Toch even je school aan opa en oma laten zien?
Op cbs AquaMarijn is dit nu allemaal mogelijk!

Loopt u onze beide schoolgebouwen maar eens door.
We krijgen heel veel positieve reacties op onze businessview-mogelijkheid
Naast onze ‘Google-ouder’ Mikel Jager willen we natuurlijk ook de fotograaf en vormgever Frank van Tol van
”Schoolvanbinnen.nl” nog even bedanken voor het prachtige resultaat. Op onze homepage vind u de link naar
onze beide schoolgebouwen.
UIT DE OUDERRAAD
Mededeling uit de ouderraad Gravenburg
Best ouders/verzorgers en voogden,
Graag uw aandacht voor de betaling van de ouderbijdrage.
Er zijn tot nu toe nog veel te weinig betalingen ontvangen. Van maar 175 kinderen zijn de bijdragen tot nu toe
ontvangen. Wanner dit zo blijft, zijn we genoodzaakt om voor volgend schooljaar een aantal activiteiten te
versoberen of/en af te schaffen. Op de website www.cbsaquamarijn.nl (ouderraad, ouderraad Gravenburg)
leest u welke activiteiten de ouderraad organiseert.
Daarom nogmaals een dringend verzoek om de Ouderbijdrage 2014-2015 alsnog over te maken.
Gezin met één kind
€ 35,00
Gezin met twee kinderen
€ 50,00
Gezin met drie kinderen
€ 60,00
Elk extra kind
€ 10,00
Wilt u zo vriendelijk zijn uw bijdrage over te maken op rekeningnummer: NL52RABO 01619.18.115
Onder vermelding van naam, de locatie en de groep (+letter) van uw oudste kind,
t.n.v. de Ouderraad van CBS Aquamarijn te Groningen.
Alvast bedankt en hopelijk kunnen ook volgend jaar de activiteiten weer gewoon doorgaan.
Ouderraad Gravenburg

Agenda April 2015
Donderdag 2 april
Vrijdag 3 april
Maandag 6 april
Dinsdag 7 april
Dinsdag 14 april
Maandag 13 t/m 17 april
Dinsdag 21 t/m 23 april
Vrijdag 24 april
Maandag 27 april

Paasvieringen
Goede Vrijdag: alle leerlingen vrij
Tweede Paasdag: alle leerlingen vrij
Inloopmiddag 14.30 - 15.00
Margemiddag: alle leerlingen vrij vanaf 12.00!
Kom in de klas
Cito eindtoets groepen 8
Koningsspelen
Koningsdag Alle leerlingen zijn vrij
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INFORMATIE VAN BUITEN

Verkiezing Leraar Onderwijsstad 2015
Hoe kunnen we een leraar nomineren?
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Met deze brief nodigen wij u uit om mee te doen met de verkiezing Leraar Onderwijsstad 2015. Leerlingen en
ouders kunnen met deze verkiezing een leerkracht in de spotlight zetten. De verkiezing is georganiseerd door
de werkgroep Groningen Onderwijsstad 2015.
Hoe doet u mee? De verkiezing ziet er als volgt uit: Van 27 maart tot 10 april kunnen leerlingen en ouders
een leerkracht nomineren met een click op het logo enquête Leraar Onderwijsstad rechtsboven op de site:
www.cityoftalent.nl.
Bekendmaking finalisten Van 13 april tot 17 april worden de finalisten bekend gemaakt. Dit zijn drie
leerkrachten uit het basisonderwijs en drie leerkrachten uit het voortgezet onderwijs met de meeste
nominaties. Als er vanuit onze school een leerkracht in de finale zit, zullen we met de leerlingen campagne
voeren. Het jurypanel, bestaat uit professionals van de Hanzehogeschool Groningen, Stenden Hogeschool
Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen.
Bekendmaking winnaar en prijsuitreiking Op 4 juni 2015 vindt tijdens het Vensterschoolsymposium in de
Euroborg de uitreiking plaats. De winnende leerkrachten ontvangen een geldbedrag te besteden aan
nascholing aan de Hanzehogeschool Groningen of Stenden Hogeschool.
Volg ook de Facebookpagina: Leraar Onderwijsstad 2015. Daar worden de kwaliteiten van leerkrachten
bespreekbaar gemaakt aan de hand van filmpjes en artikelen.
Mocht u vragen hebben dan kunt u een mail sturen naar: leraaronderwijsstad2015@gmail.com.

Wijkteam Gravenburg
Het wijkteam Gravenburg is op maandag 27 april op Koningsdag vanaf 11.00 uur op het schoolplein en
verwelkomt iedereen die met de vrijmarkt meedoet. Dat betekent dat je zelf een kleedje meeneemt en
spulletjes die je verkopen wilt. Wil je iets creatiefs doen bijvoorbeeld nagels te lakken voor een klein bedrag of
cakejes verkopen, dan is dat heel welkom. Meer activiteiten van het wijkteam zijn op
facebook.com/gravenburg te vinden.
Openluchtzwembad Hoogkerk
Het is bijna zover. Het openluchtbad van Hoogkerk opent weer haar deuren. Vanaf zaterdag 2 mei t/m zondag
30 augustus kan er weer naar harte lust gezwommen en gespeeld worden. Bent u nog nooit in het zwembad
geweest? Neem dan gerust een kijkje op zaterdag 2 mei. De entree is dan gratis. Het zwembad is gelegen
aan het Hoendiep 185a. Aan het Hoendiep wappert onze vlag en daar recht tegenover is een inrit. Als u daar
in gaat komt u bij het zwembad uit. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website
www.zwembadhoogkerk.nl.
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Activiteiten in het Centrum voor Jeugd en Gezin Vinkhuizen April 2015
* 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 20 april van 11.15- 11.45 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.
* Speel Mee!: Dinsdag 14 en 28 april 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!
* Vrouw & Fit: Vanaf 11 februari iedere woensdag van 8.45 tot 9.45 uur. Ben je vrouw en wil je graag fit
worden of blijven geef je dan op voor de cursus Vrouw en Fit. Het E-mail aan teamonderwerpen aan bod:
Vrouwelijkheid, dans, weerbaarheid, taekwondo, zelfverdedigingstechnieken en nog meer. Kortom, voor ieder
wat wils. Geef je snel op want vol is vol. Aanmelden: Zari Mousavi tel: 0613198190. e- mail: z.mousavi@copgroningen.nl. of via de CJG Huiskamer.
* Fruitmoment ouder / kind: iedere dag om 10.00 uur en dinsdag om 14.00 uur
Per februari is er een gezamenlijk moment voor de ouders en de kinderen in de huiskamer. Samen aan de
tafel zitten, fruit eten en liedjes zingen. Het wordt vast erg gezellig en de kinderen kunnen er van genieten.
Ouders of groot ouders en de peuters zijn van harte welkom.
* Workshops Tijd voor Toekomst: Startdatum vrijdag 13 maart 2015. Heb je 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 6 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:
z.mousavi@cop-groningen.nl tel: 06 13198190, of via de CJG Huiskamer.
* Informatie of aanmelden: Zari Mousavi, CJG consulent Vinkhuizen, Veldspaatstraat 484/3. Tel. 06-13198190
of e-mail z.mousavi@cop-groningen.nl.Facebook: centrum voor jeugd en gezin vinkhuizen
Website: www.cjg.Groningen.Nl/vinkhuizen
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 06-20611660

Pasen: Het lied van het nieuwe begin

1. Het is donker, het is koud.
Ik kan zo niet leven!
Kijk maar eens. Het wordt weer licht.
Voel de zon op je gezicht.
Die gaat warmte geven.
Refrein:
Soms lijkt het dood, maar let maar op!
Je ziet het nog niet goed.
Het leeft en heeft een nieuw begin.
En dat geeft nieuwe moed.
2. Kijk, de tuin is dood en kaal.
Ik zie niets meer groeien.
Zie je dan die sprieten niet?
Want die sprieten die je ziet
Zullen strakjes bloeien.
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