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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. Zo stelt ‘Trefwoord’ 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.
 Stoelendans (week 40 en 41)
Over een plek innemen, je plek verliezen. Over concurrentie, competitie en jaloezie.
Over je plek afstaan en elkaar de ruimte gunnen.
 Doorbijten (week 42 t/m 45)
Over ergens voor gaan, je doel nastreven en volhouden. Over wat je ertoe brengt om weerstand te overwinnen.
Kom op, nog even de tanden op elkaar en doorbijten. Totdat je de schoolslag onder de knie hebt, twee octaven
zuiver kunt spelen op de viool of in staat bent om van je gamecomputer af te blijven. Volhouden is een deugd,
een positieve kwaliteit die we als opvoeders graag ondersteunen.

‘Is iets moeilijk vol te houden,
ook al was je het van plan?
Moet je je er steeds toe zetten,
en daar baal je weleens van?
Kom op, zet je schrap!
Zet elke dag een stap.’
Kinderen laten vaak zien dat ze doorbijters zijn. Als ze graag iets willen leren, dan gaan ze ervoor. Maar
soms wordt het zwaar. Bijvoorbeeld als het te lang duurt of saai wordt voordat ze resultaat zien.
Om echt vol te houden moet je gemotiveerd zijn. En dan helpt het als je de zin kunt ervaren van de dingen
die je moet doen. Dan weet je dat tanden poetsen gezond is en waarom een sponsorloop niet gemakkelijk is
maar wel waardevol. Bij die ontdekkingstocht willen wij de kinderen graag helpen.
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 tweede uitgave van Klasse!Nieuws! 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 school en thuis een fikse impuls geven
PM-TMO-bijdrage
(PM: Pedagogisch Medewerker TMO: TussenMiddagOpvang)
We werken op cbs AquaMarijn met een continurooster. Alle leerlingen lunchen daarom op de maandag, dinsdag
en donderdag met de eigen leerkracht. Een schooldag wordt door de inzet van een continurooster veel meer een
eenheid in aanpak en begeleiding en biedt daarom meer rust en structuur.
Om voldoende toezicht en begeleiding te bieden worden ook Pedagogisch Medewerkers ingezet. Hiervoor vragen
we een kleine bijdrage van €20 (€ 0,17 per keer). Vanuit school voegen we hier een ruim budget aan toe om het
mogelijk te maken dat de Pedagogisch Medewerkers ook kunnen worden ingezet voor de begeleiding en
ondersteuning van individuele of kleine groepjes leerlingen. Vandaag ontvangt u daarom een extra informatiebrief
met het verzoek deze vrijwillige ‘ondersteuningsbijdrage 2016-2017’ te betalen. Dit alles in het kader van de
verdere uitbouw van onze onderwijskwaliteit. De extra PM-TMO-informatiebrief staat ook op onze website vermeld.
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Kinderboekenweek 2016 (locatie Gravenburg)
Het thema is dit jaar: ‘Opa’s en oma’s VOOR ALTIJD JONG!’
De Kinderboekenweek is dit jaar van 5 t/m 16 oktober. Een prachtig thema met activiteiten waar we de
(groot)ouders van de kinderen graag voor uitnodigen. U heeft een brief ontvangen speciaal gericht aan de
opa’s en oma’s van de kinderen. Hopelijk heeft u deze brief door kunnen sturen en komen er veel
grootouders voorlezen of vertellen over hun schooltijd.
U heeft ook zelf een brief ontvangen over de opening en de afsluiting van
de Kinderboekenweek. De belangrijkste tijdstippen vermelden we hier nog
een keertje.
De opening is op woensdag 5 oktober om 08:30 uur en zal ongeveer 10
minuten duren. Alle opa’s, oma’s en ouders zijn welkom om te komen
kijken naar deze opening op het bovenplein. Als het weer dit niet toelaat
gaan we naar de grote gymzaal. Helaas kunnen dan (door ruimtegebrek)
niet alle ouders komen kijken, maar we vinden het in dat geval wel heel erg
leuk als de opa’s en oma’s wel naar de gymzaal komen.
De Kinderboekenweek wordt op vrijdag 14 oktober van 11:45 uur tot 12:30 uur afgesloten met de traditionele
Kinderboekenmarkt. Kinderen die dat willen mogen boeken verkopen voor maximaal 1 euro!
We hopen een beetje op droog weer zodat we op het bovenplein de markt kunnen laten plaats vinden. Bij
slecht weer gebruiken we de gangen van de school. We kijken alvast uit naar een Kinderboekenweek vol
leesplezier en hopen zoveel mogelijk opa’s en oma’s te mogen verwelkomen.
Cbs AquaMarijn doet mee aan het Wereldrecord programmeren!
Op vrijdagochtend 14 oktober om 9.00 uur aan meer dan 13.000 kinderen uit groep 8 van het basisonderwijs
leren programmeren. Stichting CodeUur organiseert dit wereldrecord om meer kinderen in het
basisonderwijs te laten kennismaken met programmeren. Zo kunnen kinderen en leerkrachten de
mogelijkheden van nieuwe technologie ontdekken. De lessen worden verzorgd door enthousiaste vrijwilligers
die zich als gastdocent hebben aangemeld. Ook onze kinderen uit groep 7 en 8 doen natuurlijk mee. Zij
krijgen op 14 oktober een uur lang programmeerles.
AANDACHT: De Stichting CodeUur is de organisator van dit geweldige evenement en vanwege de
overweldigende belangstelling zijn ze nog op zoek naar gastdocenten. Ze doen hierbij een oproep aan
ouders om te helpen. Wilt u (en kunt u) op vrijdag 14 oktober een gastles geven? Meld u aan!
ICT ervaring is niet nodig. U krijgt van Stichting CodeUur een korte online training en er zijn duidelijke
instructiefilmpjes voor de klas. Uiteraard is onze eigen leerkracht ook aanwezig. Op de Wereldrecord website
kunt u alvast de instructiefilmpjes bekijken de die ondersteuning bieden op 14 oktober. wr.codeuur.nl
Aanmelden kan via: www.codeuur.nl/wereldrecord

Brengen en halen: reminder voor na de herfstvakantie!
De kinderen 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.
Wanneer u de leerkracht wilt spreken, kunt u na schooltijd altijd even naar binnen lopen om een afspraak
te maken. Na schooltijd kunt u de kinderen opwachten op het plein.
Voor locatie Gravenburg geldt: alle kinderen gaan op de eerste verdieping via de loopbrug naar binnen.
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Locatie Gravenburg: Afsluiting nationale Sportweek 2016 (Sportdag)
Vrijdag 23 september hebben we de Nationale sportweek afgesloten met een
geweldige sportdag! De dag begon direct al onder een stralende zon.
Heel veel ouders en kinderen hadden gehoor gegeven aan onze oproep om de dag
vanaf het allereerste moment sportief te beginnen door lopend of op de fiets te komen. Geweldig dat zoveel
mensen mee hebben gedaan! De kinderen hebben veel en flink gesport. Voetbal, estafette, vuistbal, softbal,
een clinic frisbee etc. etc. etc. Dankzij de Ouderraad konden alle kinderen ook hun sportiviteit laten zien op
de grote stormbanen. De dag werd in stijl afgesloten met een heuse hardloopwedstrijd waarbij we werden
toegejuicht door heel veel ouders. Al met al een zeer geslaagde sportdag!
Locatie Gravenburg: Oproep : glazen potjes
Vanuit de kerstwerkgroep de volgende oproep: Wilt u ons helpen met het verzamelen van glazen potjes?
Wij zijn op zoek naar potjes, die groter zijn dan de potjes van Babyvoeding.
U mag ze afgeven bij Juf Joanna of juf Bianke (groepen 1/2) of in de speciale bak in de hal deponeren.
Alvast onze dank!
Uit de Ouderraad (Locatie Gravenburg)
Ook dit schooljaar zorgt de ouderraad Gravenburg ervoor dat het net weer iets leuker gaat!
-De tweede schoolweek was het zo ontzettend warm. Wij vonden het tijd voor wat verkoeling tijdens de
lessen. Daarom hebben wij op een donderdagmiddag onverwacht en als grote surprise alle leerlingen en
leerkrachten getrakteerd op een heerlijk ijsje!
-De grootste stormbaan van Groningen stond afgelopen vrijdag opgesteld tijdens de sportdag. Voor de
onderbouw stond er natuurlijk een iets kleinere stormbaan, maar zeker niet minder leuk. Dankzij uw bijdrage
kon de ouderraad dit mogelijk maken.
En wat dacht u van de frisbee clinic die de bovenbouw tijdens de sportdag heeft gevolgd. Ook deze clinic is
bekostigd door de ouderraad.
-Naast uw financiële hulp, kunnen wij ook uw hulp bij activiteiten goed gebruiken.
Te denken valt aan bijvoorbeeld het helpen met het versieren van de school in bepaalde thema's, helpen
met het inpakken van cadeaus voor sinterklaas of het bijverven van het schoolplein (een oproep hiervoor is
onlangs via de leerkrachten verstuurd naar alle ouders).
Mocht u kunnen helpen op woensdagochtend 5 oktober en/of vrijdagochtend 7 oktober, kunt u zich voor 2
oktober aanmelden op het volgende mailadres: hwilkens@home.nl.
Wij zullen deze beide ochtenden zorgen voor een kopje koffie met wat lekkers erbij!
Wanneer het u wat lijkt om (af en toe) te helpen met activiteiten, kunt u zich hiervoor aanmelden via het
mailadres van de OR Gravenburg. (OR.Gravenburg@cbsaquamarijn.nl)
AANDACHT:
Mocht u zitting willen nemen in de ouderraad of hierover meer informatie willen ontvangen, dan kunt u dit
aangeven door een mail te sturen naar het bovengenoemde mailadres.

Agenda oktober 2016
Woensdag 5 oktober
Donderdag 6 oktober
Woensdag 12 oktober
Vrijdag 14 oktober
Maandag 17 oktober t/m 21 oktober
Maandag 24 oktober
Dinsdag 25 oktober

Start Kinderboekenweek
MR vergadering
Margedag: alle leerlingen vrij
Afsluiting Kinderboekenweek
Herfstvakantie
Aansluitende margedag: alle leerlingen vrij
Weer naar school

INFORMATIE VAN BUITEN
De sociaal verpleegkundige op school: Mirthe Wedema
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 Mirthe 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: Mirthe Wedema, Sociaal Verpleegkundige GGD Groningen,
e-mail: Mirthe.wedema@ggdgroningen.nl
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Nieuws van de bibliotheek

* Groot Kinderboekenweekfeest!!!
Leuke, grappige èn spannende activiteiten door de hele Vensterschool
Voor kinderen van 4 t/m 11 jaar en hun bonus, een buur- óf gewone opa’s en oma’s.
Op woensdag 5 oktober van 14.15 – 16.15 uur met om precies 14.15 uur: feestelijke opening in de hal!
* “Een schat van een opa + oma” gesprekken tussen oud en jong
Je ziet het niet aan de buitenkant, maar alle opa’s en oma’s dragen schatten bij zich.
Spannende verhalen en mooie herinneringen over hun jeugd. We gaan in de
bibliotheek bij ze op visite en alle schatten zoeken voordat ze verdwijnen!
Op Vrijdag 7 oktober van 15.00 – 16.30 uur.
Vanaf 7 jaar; gratis (maar haal wel een toegangskaartje op!)
* Techniektour ( in samenwerking met FabLab)
In de bibliotheek kun je aan de slag met “oude” machines en technieken én
ontdekken welke nieuwe technieken en gadgets er voor in de plaats gekomen zijn.
Op dinsdag 11 oktober vanaf 15.00 – 17.00 uur.
Van 6 - 100 jaar; gratis; doorlopend.
Meer informatie? Haal het programmaboekje op in de bibliotheek of kijk op
www.groningerforum.nl

Maandag 17 oktober
t/m
Maandag 24 oktober
De schooldeuren
gaan weer open
op dinsdag 25 oktober !!
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