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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.
Kinderen van goede wil. Dit thema gaat het over een dorp waar de goede wil om samen te werken en samen
te vieren verdwenen is. Hoe kan die goede wil opnieuw aangewakkerd worden in het leven van mensen.
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 vierde uitgave van Klasse!Nieuws! Hierin leest u welke lesstof we in december
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 wordt de betrokkenheid tussen school en thuis vergroot. Samen maken we school.
Een zoon!
Juf Pauline Schuil (locatie Gravenburg) is woensdag 23 november jl. bevallen van een
prachtige en gezonde zoon! Hij heet Thies. “Pauline en Jordy, van harte gefeliciteerd met de
geboorte van jullie zoon!”
Personele mutaties
Groep G4b
Juf Kim Verbeek zal op 23 december afscheid van ons nemen. Zij en haar vriend gaan in januari beginnen
aan een wereldreis. We wensen beiden een ontzettend mooie tijd toe en willen juf Kim heel hartelijk
bedanken voor al haar inzet op de Aquamarijn!
Juf Cyanda Kooistra zal na de kerstvakantie op donderdag en vrijdag de plek van juf Kim invullen.
Groep R1/2b
Juf Corina zal in december weer beginnen na haar zwangerschapsverlof op donderdag en vrijdag. Juf
Esther Boersma blijft op maandag , dinsdag en woensdag in de groep werken.
Vertrek Belinda Sikkema / mutatie Daniëlle vd Maas
Belinda Sikkema, onze Intern Begeleider (IB) op de locatie Gravenburg, zal per 1 januari als locatieleider
gaan werken op de Kleine wereld. Daniëlle vd Maas, momenteel IB-er op de locatie Reitdiep gaat deze
functie voor anderhalve dag invullen. Er ontstaat hierdoor een (grotere) vacature IB op de locatie Reitdiep.
We hopen uiterlijk volgende week woensdag de nieuwe IB-er bekend te kunnen maken. De sollicitatieprocedure hopen we dus snel af te kunnen ronden.
Verzelfstandiging locatie Reitdiep
Al geruime tijd zijn we druk bezig om de verzelfstandiging van de locatie Reitdiep vorm te geven. Een proces
dat zorgvuldig moet worden doorlopen. Inmiddels worden er op locatieniveau al plannen gemaakt voor eigen
keuzes en eigen speerpunten waarmee ‘de nieuwe school’ ook een geheel eigen profiel krijgt.
Omdat er flink vooruitgang wordt geboekt zal de taakomvang van Ronald Middelbos (locatieleider Reitdiep)
worden uitgebreid tot een fulltime functie. Hiermee wordt het mogelijk gemaakt om per 1 augustus 2017 de
nieuwe school geheel zelfstandig te kunnen starten.
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Nieuwe schoolnaam locatie Reitdiep & nieuwe deel-MR
Op dit moment zijn de voorbereidingen al gestart om direct na de
kerstvakantie op zoek te gaan naar een nieuwe schoolnaam
voor de locatie Reitdiep.
Ook wordt de MR opgesplitst in twee ‘deelraden’. De oproep
voor een extra MR-ouderlid zal binnenkort per locatie uitgaan.

En we noemen haar ……

Vrijdag 23 december Margedag: alle leerlingen zijn vrij
Op vrijdag 23 december zijn alle leerlingen vrij.
Vervangersproblematiek
We doen er alles aan om waar mogelijk geen groepen naar huis te hoeven sturen wanneer er geen invaller
beschikbaar is. Af en toe is het helaas niet gelukt en het lijkt er op dat de problematiek zal toenemen. Alle
inval-leerkrachten zijn inmiddels maximaal ingezet. Hierdoor kunnen ze niet meer voor nieuwe
invalopdrachten worden ingezet. In de landelijke dagbladen heeft u kunnen lezen dat de minister na kritische
vragen in de Tweede Kamer inmiddels Jacques Tichelaar heeft gevraagd om de gevolgen van de nieuwe
Wet Werk en Zekerheid voor het onderwijs alsnog in kaart te brengen. Samen met deze nieuwsbrief
ontvangt u aanvullende informatie, afkomstig van onze schoolvereniging VCOG en geïnitieerd door de POraad.
We doen mee aan EU Schoolfruit!
We zijn wederom ingeloot om deel te nemen aan het project EU-Schoolfruit. In de periode van 7 november
2016 t/m 10 april 2017 ontvangen wij voor elk kind drie stuks gratis groente of fruit.
Op dit moment wordt het fruit uitgedeeld op dinsdag, woensdag en donderdag. EU Schoolfruit is een
Europees voorlichtingsprogramma dat als doel heeft om:
• de consumptie van groente en fruit bij schoolkinderen te
stimuleren;
• kinderen gezonde eetgewoonten aan te leren;
• de afzet van groente en fruit te bevorderen.
Meer informatie kunt u vinden op : www.euschoolfruit.nl.
Locatie Gravenburg: Sinterklaasfeest 5 december
Op maandag 5 december a.s. hopen we Sinterklaas te verwelkomen op onze school. We
hebben er heel veel zin in! Best wel een beetje spannend. De aankomst van Sinterklaas zal
dit jaar plaatsvinden in de gymzaal van de school. Door ruimtegebrek kunnen de ouders hier
helaas niet bij aanwezig zijn. We maken gebruik van de gymzaal omdat de Feniks de
aankomst van de Sint buiten gaat vieren met alleen de eigen schoolpopulatie.
Let op: vanaf 8.30 uur komen alle kinderen van de Feniks naar buiten.
Inloopmiddag donderdag 15 december
U bent van harte welkom om tussen 14.30 uur en 15.00 uur in het lokaal van uw zoon en/ of dochter het
werk van uw kind(eren) in te zien. Zo blijft u op de hoogte van alle opdrachten waaraan we binnen de school
werken. Het is belangrijk om goed op de hoogte van het werk van uw zoon of dochter. En natuurlijk is de
leerkracht ook aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden.
Locatie Gravenburg: Kerstwandeling 2016 ‘het Kerstverhaal’
Op woensdag 21 december zullen we met elkaar een spectaculaire wandeling door de wijk
Gravenburg maken. Onderweg mogen we gaan genieten van ‘het Kerstverhaal’, uitgebeeld
door onze leerlingen in de groepen 6. Ga met uw gezin op zoek naar de Keizer, de drie Wijzen
en de stal van Bethlehem! Het belooft een waar spektakel te worden! Binnenkort krijgt u via de
leerkrachten te horen op welk tijdstip u met uw gezin aanwezig moet zijn.
Van simpele schoenendoos tot onvergetelijk cadeau!
Dit schooljaar doen we op de locatie Gravenburg mee met het
project schoenmaatjes. Schoenmaatjes is een actie van Edukans, waarbij
kinderen in heel Nederland een schoenendoos vullen voor een kind in een
arm land. De schoenendoos kan gevuld worden met kleine schoolspulletjes,
speelgoed en toiletartikelen en natuurlijk wordt de schoenendoos prachtig
versierd, zodat het een echt cadeau wordt! Op dinsdag 6 december zullen
twee leerlingen van groep 8 in alle groepen vertellen over deze prachtige
actie. Ook zullen ze twee voorbeelden van gevulde schoenendozen laten
zien. Hierna kunnen de kinderen thuis zelf aan de slag. U ontvangt via de
groepsleerkrachten aanvullende informatie.
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Uitnodiging Nieuwjaarsgroet: voor alle kinderen en de ouders van de cbs AquaMarijn
Op maandag 9 januari 2017 staat om 08.20 uur de koffie en thee klaar en bent u van harte welkom om met
ons het jaar feestelijk te starten! We hopen zoveel mogelijk ouders/verzorgers op maandag 9 januari 2017
te mogen ontmoeten!

Agenda december 2016
Zondag 4 december
Maandag 5 december
Dinsdag 6 december
Zondag 11 december
Donderdag 15 december
Zondag 18 december
Woensdag 21 december
Vrijdag 23 december
Zondag 25 en maandag 26 december
26 december t/m 6 januari
Maandag 9 januari

2e advent
Sinterklaasfeest
GMR vergadering
3e advent
Inloopmiddag
4e advent
Kerstwandeling
Margedag : alle leerlingen vrij
Kerstfeest en 2e Kerstdag
Kerstvakantie
Weer naar school
Nieuwjaarsgroet > vanaf 08.20 uur inloop

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 van der 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@wij.groningen.nl
Even voorstellen
Ik ben Mirthe Wedema en ik werk met veel plezier als jeugdverpleegkundige in Hoogkerk. Sommige van
jullie zullen mij misschien nog kennen van het consultatiebureau, daarnaast ben ik actief als
schoolverpleegkundige op de Feniks en de Aquamarijn. Dit betekent dat u bij mij terecht kunt met alle vragen
en zorgen rondom bijvoorbeeld de groei, ontwikkeling en opvoeding van uw kind.
Naast mijn werk als jeugdverpleegkundige geniet ik samen met mijn vriend van onze prachtige dochter van
net 2 jaar. We wonen in Groningen en als het even kan zijn we in de bossen te vinden met onze hond. Ik
hou erg van fotograferen, gelukkig zijn onze dochter en onze hond gewillige fotomodelletjes. Maar ik kan ook
genieten van een avondje op de bank met een goed boek!
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