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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.
Foto’s downloaden van website-groepspagina’s
Binnenkort zullen de nieuwe groepspagina’s 2015-2016 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.
Het eindsignaal heeft geklonken! Bedankt!
We kijken terug op een jaar waarin weer heel veel werk is verzet. Het is fantastisch om te zien dat telkens
weer heel veel ouders/verzorgers hun handen uit de mouwen steken om te zorgen dat alle activiteiten
zonder hapering kunnen verlopen. We voelen ons erg verwend! Erg blij zijn we met het vertrouwen dat
ouders en verzorgers in de school uitspreken. Het is een voorwaarde om alle aandacht uit te kunnen laten
gaan naar het onderwijs aan onze leerlingen. Alleen samen en met elkaar kunnen we er voor zorgen dat
onze kinderen/leerlingen met plezier naar school gaan om daar een enthousiast schoolteam te vinden die
zich met hoofd, hart en handen inzet voor de ontwikkeling van alle talenten die de kinderen
mee naar school nemen.
Voor dit schooljaar zit het er op. Het eindsignaal heeft geklonken. Daarom voor alle ouders/verzorgers
vandaag een kleine attentie om iedereen heel, heel hartelijk te bedanken .. voor alles!
Afscheid groep 8
Onze groep 8-kanjers hebben afscheid genomen van cbs AquaMarijn. De basisschool zit er voor hen op en
een nieuwe uitdaging staat op ze te wachten. Het afscheid zal ons nog wel even heugen door de twee
prachtige musicals die zijn opgevoerd op de locatie Gravenburg en de première van de speelfilm ‘Miami’ op
de locatie Reitdiep. Echte hoogtepunten die de groepen 8 opnieuw bijzonder en uniek maakt.
Straks verder in het Voorgezet Onderwijs. Op de fiets, schooltassen dik gevuld, elk vak een andere leraar,
huiswerk en agenda’s, allemaal nieuwe klasgenoten, van oudste nu weer naar de jongste van de school en
ga zo maar door. Een grote stap waarbij we al onze kanjers heel veel succes wensen. Het ga jullie
supergoed en flink voor de wind! En natuurlijk niet vergeten om nog een keertje op school langs te komen
om nog even gezellig bij te kletsen.
Extra onderwijsruimte
De beide locaties hebben een capaciteitsprobleem. Minstens één speellokaal en twee personeelskamers
moeten worden ingezet om alle leerlingen een goede plek te geven. Gelukkig is het nu nog op te lossen
maar we gaan al wel op zoek naar een goede oplossing voor toekomstige ontwikkelingen. Er worden
daarom al een tijdlang gesprekken gevoerd met de gemeente Groningen, het bestuur van het openbaar
Onderwijs en de diverse Kindopvangorganisaties. We hopen dat er snel oplossingen gevonden kunnen
worden. We houden u op de hoogte.
Ouderraad locatie Gravenburg
Wij zijn vanaf het nieuwe schooljaar op zoek naar een enthousiaste vader/moeder, die ons ouderraad team
wil komen versterken. Als ouderraad vergaderen we ongeveer 1 keer per 6 weken en neem je deel aan een
aantal subcommissies. Wij organiseren veel activiteiten, waaronder sinterklaas, kerst, koningsdag, etc, met
als doel ervoor te zorgen dat de kinderen van onze school leuke dingen mee mogen maken. Wil je hier
graag een bijdrage in leveren, dan zoeken we jou! Voor meer informatie of je aanmelding kun je mailen met
Miranda, emailadres: mirandarinsma@live.nl
Het was een bewogen jaar. Wij hebben ons definitief gesplitst in twee locatie-ouderraden en gaan nu
zelfstandig verder. Wij hebben het met veel inzet en plezier gedaan en hopen het komende schooljaar weer
veel te organiseren met uw ouderbijdrage. Fijne vakantie!
De ouderraad
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Agenda juli – augustus 2015
Maandag 6 juli t/m 14 augustus

Zomervakantie

Maandag 17 augustus

08.30 : start van het nieuwe schooljaar
Inloop en kennismaking om 08.20 uur

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

InFORMATIE VAN BUITEN
Nieuws van de bibliotheek
* Zomeropeningstijden
De openingstijden in de periode van 6 juli t/m 16 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 van 14.00 – 18.00 uur.
• Bibliotheek Hoogkerk
* Zomerlezen met de VakantieBieb
Of je nu op vakantie gaat of thuis blijft: in de VakantieBieb-app vind je een leuk en gratis leespakket voor het
hele gezin. Naast jeugdboeken vind je ook spannende boeken voor volwassenen in de app. Vanaf begin juli
worden daar nog romans, tijdschriften en taalgidsen aan toegevoegd.
Laat de vakantie dus maar beginnen. Download de VakantieBieb direct op je tablet of mobiel. Kijk op
www.vakantiebieb.nl
* Zomeractie voor leners
Neem gratis langer boeken mee! Van maandag 29 juni t/m zondag 26 juli
Is de uitleentermijn van (luister)boeken vier weken.
Kijk voor de uitgebreide spelregels op onze website! www.mijneigenbibliotheek.nl
* Tweedehands boeken:
In de maanden juni en juli is er weer een grote boekverkoop van boeken, die uit de collectie gehaald zijn, in
bibliotheek Vinkhuizen tijdens openingstijden.
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