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Trefwoord
Voor de levensbeschouwelijke vorming 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. In
de derde aflevering van 13 februari tot en met 5 mei 2017 zijn dat de volgende thema’s:
Zoeken en vinden:
Over verliezen en zoeken; over weglopen en terugkeren; over blij zijn als alles weer compleet is.
Beperkt:
Over leven met beperkingen en over werken aan zelfstandigheid en vrijheid.
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!
Komende week ontvangt u de zevende uitgave van Klasse!Nieuws! Hierin leest u welke lesstof we in maart
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 vergroten.
Inloopmiddag: Dinsdag 28 maart
Dinsdag 28 maart staat de volgende inloopmiddag gepland. 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 tot 15.00 uur
Uitnodiging ouderavond Kanjertraining
Gedurende de hele dag zijn de leerlingen bezig met leren. Daarbij denken we vaak
aan opdrachten op cognitief gebied. Maar naast al het rekenen, taal en spelling
richten veel activiteiten en opdrachten zich met name ook op de sociaal-emotionele
ontwikkeling van onze leerlingen. Een zeer belangrijk aandachtsgebied.
Wij hechten er grote waarde aan dat kinderen zich op school veilig voelen en zichzelf
kunnen zijn. Hoe gaan we met elkaar om en wat kunnen we voor elkaar betekenen.
We doen dit via een methodische aanpak. We gebruiken daarvoor de
bewezen methodiek van de Kanjertraining. Deze methodiek gebruiken wij
als kapstok voor ons handelen en dat van de leerlingen.
Dit doen we samen met alle leerkrachten en met alle leerlingen. We vinden
het erg belangrijk dat u als ouders weet wat we doen zodat ook thuis onze
aanpak bespreekbaar kan worden.
Daarom nodigen wij u van harte uit voor de tweejaarlijkse ouderavond over de Kanjertraining.

TIJDSTIP:
DATA:
Locatie Gravenburg
Locatie Reitdiep

: 19.30 uur – 21.30 uur
: maandag 20 maart
: dinsdag 21 maart

Schoolreizen 2017
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Schoolreizen 2017
Ook dit jaar gaan we er natuurlijk weer een dagje van tussen. Er zijn weer mooie bestemmingen vastgelegd
en de bussen zijn ook al besproken. We zijn er helemaal klaar voor en stiekem hebben we er ook al wel zin in!
U ontvangt via de groeps-emailadressen een overzicht van de data, de bestemmingen en de kosten.
Leest u even goed door hoe de schoolreizen betaald kunnen worden.
We hopen dat alle betalingen uiterlijk 1 mei as. zijn gedaan.
Locatie Gravenburg: Project Beeld en geluid. ‘Je komt ogen en
De voorbereidingen voor het project ‘Beeld en Geluid’ zijn in volle gang.
We willen alvast een tipje van de sluier oplichten.

oren tekort!’ (20 – 31 maart)

De datum voor het project is verplaatst naar 20 t/m 31 maart.
Dit is besloten vanwege de samenwerking met veel externe partijen
en de ondersteuning en begeleiding die zij ons bieden.
Op maandag 20 maart openen wij het project op ludieke wijze in de klas.
We verklappen nog niets maar we hebben al wel gezien dat de meesters
en juffen voor het oog van de camera veranderen in heuse (en beroemde) acteurs.
Verder zeggen we hierover nog niets!
Gedurende de projectweken zullen de kinderen binnen en buiten school diverse activiteiten uitvoeren.
Op vrijdagmorgen 31 maart om 8:25 uur sluiten we het project feestelijk af op het bovenplein.
Vanaf 11:50 uur bent u ook welkom op onze tentoonstelling waar de leerlingen hun resultaten aan u willen
presenteren. Komt u ook kijken? Hiervoor ontvangt u aan het begin van het project nog een uitnodiging.

Kom in de Klas
In week 13 en 14 (27 maart t/m 7 april) zijn er weer de "Kom in de Klas-weken’.
In deze weken bieden we u de mogelijkheid een kijkje te nemen in de groep van uw kind.
U ontvangt binnenkort van de leerkracht een e-mail met informatie en wijze van opgave.
We zien u graag een kijkje komen nemen!
De ervaring van vorig jaar heeft ons geleerd dat een strakke organisatie voorwaarde is om deze
ouderactiviteit te laten slagen. Alle (procedure-)afspraken zullen we vermelden op de informatiebrief.
Leerlingenraad
We vinden het erg belangrijk dat de stem van onze leerlingen wordt gehoord en daar ook rekening mee
gehouden wordt. In ons jaarplan staat daarom opgenomen dat we een schoolbrede leerlingenraad willen
instellen. Een plek waar de door de leerlingen gekozen afgevaardigden kunnen meedenken en meepraten
over alles wat de leerlingen bezig houdt. Een prachtige manier om onze leerlingen kennis te laten maken
met democratische processen: meedenken en inspraak, verkiezingen, vertegenwoordigers, draagvlak
creëren, het samen eens worden, de samen gemaakte afspraak steunen en uitvoeren. De leerlingenraad
overlegt ook direct met de schooldirectie en afgevaardigde leerkrachten. Een prachtige manier om stukje
burgerschapsvorming handen en voeten te geven. We hebben er hoge verwachtingen van.
Tevredenheidsonderzoeken
De tevredenheidsonderzoeken onder ouders/verzorgers en leerlingen zijn afgerond. Binnenkort ontvangen
we de resultaten. We brengen u hiervan natuurlijk z.s.m. op de hoogte.
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Op woensdag 22 maart doen we natuurlijk weer mee met landelijke Grote Rekendag.
En omdat we goed rekenen erg belangrijk vinden doen alle groepen mee.
Deze dag gaan we actief aan de slag met het thema Meten, Bewegen en Construeren! Een echte doe-dag!
Waar gaan de leerlingen op 22 maart mee aan de slag:
-meetkundige constructies maken
-construeren van maquettes en plattegronden
-meten door te vergelijken
-verkennen van getallen en getalrelaties door deze vooral lijfelijk te ervaren.
Het doel van de Grote Rekendag is kinderen onderzoekend te laten rekenen.
Zelf ontdekken levert inzicht op en het maakt rekenen leuk!

Locatie Gravenburg: De Ouderraad
De afgelopen weken en komende weken zijn we druk bezig met het invulling geven aan de jubileumdag op
vrijdag 23 juni (AquaMarijn 5 jaar). We willen er voor de kinderen een onvergetelijke dag van maken!
Uw financiële steun is hierbij hard nodig. Er is daarom ook een herinneringsbrief verstuurd aangaande de
nog niet betaalde vrijwillige ouderbijdragen.
Misschien dat de betaling aan uw aandacht ontsnapt is of u het rekeningnummer niet weer kon vinden.
Mocht u al betaald hebben, dan willen wij u daarvoor hartelijk danken.
Ook hebben we de ouderraadpagina op onze website weer helemaal bijgewerkt! Neem gerust een kijkje.

Agenda Maart 2017
Maandag 13 maart
Maandag 20 t/m vrijdag 31 maart
Maandag 20 maart
Dinsdag 21 maart
Woensdag 22 maart
Maandag 27 maart t/m vrijdag 7 april
Dinsdag 28 maart

OR vergadering
Projektweken Beeld en Geluid
Ouderavond Gravenburg: Kanjertraining
Ouderavond Reitdiep: Kanjertraining
De Grote Rekendag
Kom in de Klas
Inloopmiddag van 14.30 – 15.00 uur

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 Danielle van der Maas voor de locatie Gravenburg,
Paula Slootweg 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
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