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De kop is er af – Start van de gouden weken
De eerste schoolweek in dit nieuwe jaar zit er al weer op. Iedereen weet weer precies waar zijn of haar
lokaal te vinden is en ook de juffen en meesters zijn geen vreemden meer. We kijken terug op een goede
start van deze twee Gouden Weken. Samen aan het werk en vertrouwen op de ander. Belangrijke aspecten
binnen het door ons gewenste pedagogisch klimaat. Volgende week vrijdag sluiten we de
Gouden Weken af met de ondertekening (met pen of vingerafdruk) van ons omgangsprotocol.
Altijd weer een dag met een officieel tintje.
Trefwoord
Voor de levensbeschouwelijke opvoeding van uw kinderen gebruiken we op school de methode ‘Trefwoord’.
Iedere dag kijken we naar een (digitale) kalenderplaat met daarop een tekening, foto, puzzel of tekst. De
(Bijbel-)verhalen, gedichten, gebeden en liederen die daarbij horen, staan in de handleiding voor de
leerkracht. Trefwoord stelt verschillende thema’s uit de leefwereld van de kinderen, de samenleving en de
Bijbel aan de orde. De kleurenposter geeft telkens aan welk thema in een bepaalde periode actueel is. In de
eerste aflevering van 22 augustus tot en met 11 november 2016 zijn dat de volgende thema’s:
- In de war (week 35 en 36) Inhoud: Over veelheid en eenheid; verschillen en 'hetzelfde' zijn; misverstanden
en elkaar verstaan.
- In beweging (week 37 t/m 39) Inhoud: In beweging zijn, openstaan voor veranderingen, wat mensen
motiveert.
Op de website hebben we alle thema’s voor dit schooljaar vermeld.
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! 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 school en thuis een fikse impuls geven
Een dochter!
Juf Corina de Graaf (locatie Reitdiep) is 9 augustus jl. bevallen van een prachtige en gezonde dochter!
Ze heet Anne-Renske. “Ruurd en Corina, van harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie dochter!’
Een zoon!
Juf Janine Abbas (locatie Gravenburg) is 16 juli jl. bevallen van een prachtige en gezonde zoon!
Hij heet Morris. “Edmar, Janine en Zara: hartelijk gefeliciteerd met de geboorte van jullie zoon en broertje!’
Brengen en halen
De leerlingen mogen tien minuten voor aanvang van de lessen naar binnen.
Vanaf groep 4 gaan de leerlingen na deze eerste week zelfstandig naar binnen. De leerlingen van groep 3
gaan na de herfstvakantie ook zelfstandig naar binnen.
Na schooltijd kunt u op het bovenplein op de kinderen wachten.
Wanneer u de leerkracht wilt spreken, kunt u na schooltijd altijd even binnen lopen om een afspraak te maken.
Voor locatie Gravenburg geldt: alle kinderen gaan op de eerste verdieping via de loopbrug naar binnen.
Wijziging rooster Bewegingsonderwijs
Gisteren hebben we van de gemeente Groningen een nieuw gymlokaalrooster ontvangen. Hierdoor wordt het
noodzakelijk een aantal wijzigingen in het ‘gymrooster’ door te voeren. De wijziging zal betrekking hebben op
het rooster van de locatie Gravenburg op de woensdag. Voor volgende week woensdag ontvangen de
desbetreffende groepen hierover aanvullende informatie.
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Start Plusklassen
Volgende week gaan de plusklassen weer van start. Maandag op de locatie Reitdiep en dinsdag op de locatie
Gravenburg. Henrieke Luinge zal de leerlingen in de plusklassen gaan begeleiden.
De ouders van de kinderen die dit jaar voor het eerst in de plusklas gaan werken, zijn hier inmiddels van op
de hoogte gebracht door de groepsleerkracht.
Tijdens de informatieavond zal er een toelichting door de groepsleerkracht gegeven worden over de plusklas.
Bij de inloopmiddagen bent u van harte uitgenodigd om in de groep ook het levelwerk van uw kind in te zien.
Uitnodiging Startgesprekken
Dit schooljaar willen we in het kader van ouderbetrokkenheid, naast alle huidige contact- en informatiemomenten, de ouders/verzorgers uitnodigen voor een ‘Startgesprek’.
We willen in het startgesprek graag met u als ouders/verzorgers in gesprek gaan over uw kind en willen
luisteren naar de verwachtingen die u heeft. Hoe gaat het thuis, hoe zou u uw zoon of dochter in de
thuissituatie kenmerken, welke talenten vallen op en waar zijn zorgen over en waar kunnen/moeten school
en thuis samen in optrekken en rekening mee houden. Het doel is dat het startgesprek leidt tot een grotere
wederzijdse betrokkenheid en mede daardoor zorgt voor een lagere drempel. We willen duidelijk maken dat
het samen optrekken in de ontwikkeling van uw kind voor ons essentieel is.
U bent van harte uitgenodigd voor de startgesprekken die zullen plaats vinden op maandag 12 september en
donderdag 15 september. Komende week ontvangt u de definitieve uitnodiging van de leerkracht.
Informatie-avonden
Binnenkort ontvangt u digitaal de uitnodiging voor de informatieavonden. De data zijn:
- 22 september voor de groepen 1 t/m 4
- 27 september voor de groepen 5 t/m 8
e
e
Per avond zijn er twee rondes. De 1 ronde is van 19.15 – 20.00 en de 2 ronde is van 20.15 – 21.00. U
bent 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, aanpakken en
werkwijzen. In hoofdlijnen wordt de inhoud van de leerstof uitgelegd. Ook komt de dagelijkse gang van
zaken in de groep aan de orde.
Inloopmiddag: dinsdag 20 september
Dinsdag 20 september is er de eerste inloopmiddag. Na schooltijd kunt u dan 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 uur
Locatie Gravenburg: Sportdag vrijdag 23 september
Op vrijdag 23 september sluiten we op de locatie Gravenburg de nationale sportweek af met onze jaarlijkse
sportdag. De kinderen worden om 08.30 uur verwacht op sportpark de Held. De kinderen van de groepen
1 & 2 worden door hun leerkracht opgevangen bij de ingang van het park. De kinderen van de groepen 3 t/m 8
gaan zelfstandig naar hun eigen leerkracht op de velden.
De sportdag duurt tot 12.00 uur. Om 11.45 uur wordt de sportdag afgesloten met een groepsrun.
Hierbij is iedereen van harte uitgenodigd!
Net als op de andere dagen nemen de kinderen hun eigen eten en drinken mee.
Let op: Zorgt u er zelf voor dat de kinderen door de NSO om 12.00 worden opgehaald?
Wij hopen op een sportieve en zonnige dag!
Absentie op de website PLUS overzicht van afwezigheid en vervanging
Via de website is het mogelijk uw kind ziek te melden. We gebruiken daarvoor een absentieformulier. Het
voordeel voor u is de snelle bereikbaarheid en voor de school is het veel eenvoudiger te verwerken in onze
leerlingen-absentenadministratie.
Ook vermelden we op de website de afwezigheid van een leerkracht. Wanneer tijdig een invalkracht kan
worden gevonden vermelden we ook zijn of haar naam.
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 bij op school.

Nieuwsbrief september 2016 cbs AquaMarijn

Vakanties en Margedagen schooljaar 2016-2017
Om het schooljaar zo rustig mogelijk te plannen hebben we waar mogelijk margedagen (studie/scholing team)
aansluitend gepland op de vakantieperioden. We hebben dit in onderstaand overzicht verwerkt.
Vakanties en vrije dagen:
Herfstvakantie
17 oktober - 21 oktober
Kerstvakantie
26 december - 6 januari 2017
Voorjaarsvakantie
20 februari - 24 februari
Pasen
14 april - 17 april
Meivakantie
24 april - 28 april
Bevrijdingsdag
5 mei
Hemelvaart
25 en 26 mei
Pinksteren
5 juni
Zomervakantie 2017 24 juli – 1 september

Aansluitend margedag
Vooraf
margedag
Vooraf
margedag
Vooraf
margedag

ma. 24 oktober
vr. 23 december
vr. 17 februari
do. 13 april

Vooraf
margedag
wo. 24 mei
Aansluitend margedagen di 6 en wo 7 juni
Vooraf
margedag
vr. 21 juli

Geplande margedagen/margedagdelen, niet aansluitend op vakanties/vrije dagen:
2016 Margedag:
woensdag 12 oktober
Margedag:
maandag 28 november
2017 Margedag:
woensdag 1 februari 2017
Margedag:
Donderdag 29 en vrijdag 30 juni
Agenda september 2016
Maandag 29 augustus t/m 9 september
Vrijdag 9 september
Maandag 12 september
Donderdag 15 september
Dinsdag 20 september
dinsdag 20 september
Donderdag 22 september
Vrijdag 23 september
Dinsdag 27 september
Woensdag 28 september
Woensdag 28 september

Gouden weken
Ondertekening Kanjerprotocol
Startgesprekken
Startgesprekken
Inloopmiddag vanaf 14.30 uur
GMR vergadering
Informatieavond groepen 1 - 4
Sportdag locatie Gravenburg
Informatieavond groepen 5 - 8
Grote Wetenschapsdag groepen 5 - 8
Start Kinderpostzegelactie

INFORMATIE VAN BUITEN
De sociaal verpleegkundige op school: Myrthe van der Veen
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 Myrthe maken via de
leerkracht of de intern begeleider (Lourien Groenendal of Belinda Sikkema voor de locatie Gravenburg,
Danielle Maas voor de locatie Reitdiep). Zij belt u vervolgens op om een afspraak te maken. Het is ook
mogelijk om zelf direct contact op te nemen.
Gegevens: Myrthe van de Veen, Sociaal Verpleegkundige GGD Groningen,
e-mail: myrthe.van.der.veen@ggd.groningen.nl

GROTE WETENSCHAPSDAG 2016
voor de groepen 5 t/m 8

Ook cbs AquaMarijn doet mee!
Migratiestromen (groepen 'vreemdelingen') zijn wederom actueel
door de crisis in het Midden-Oosten, maar voor Nederland is dit
een aloud en met de eigen geschiedenis verweven vraagstuk.
Laten we het onderzoeken!

Onderzoekend leren: gewoon doen!
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