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Trefwoord
Voor de levensbeschouwelijke vorming van uw kinderen gebruiken we op school de methode ‘Trefwoord’.
De thema’s die deze maand centraal staan:
Tien Woorden voor tien dagen: De waarden achter de Tien Geboden: vrijheid, respect, trouw, leven, eerbied,
eerlijkheid, bezit, rust, tevredenheid, liefde.
Vrijheid: Over wat mensen klein houdt en de kracht van het verlangen naar 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!
Na de vakantie ontvangt u de achtste uitgave van Klasse!Nieuws! Hierin leest u welke lesstof we in de
maand mei in een bepaalde groep aanbieden. Het biedt alle ouders/verzorgers de mogelijkheid om ook thuis
de leerstofonderdelen bespreekbaar te maken of waar nodig hulp te bieden.
Locatie Gravenburg: Verkeersexamen 2017
Donderdag 6 april was het dan eindelijk zover. De beide groepen 7 mochten het
Schriftelijk verkeersexamen maken. De spanning was om te snijden, maar nog
dezelfde dag kwam het verlossende woord: “Alle kinderen van de beide groep 7 zijn
geslaagd !!”
Volgende jaar in groep 8 zal het praktijkdeel afgenomen worden. Als dit ook positief
beoordeeld wordt, verlaten deze leerlingen allemaal de school met een dik verdiend
verkeersdiploma.
Locatie Gravenburg: Kinderburgemeester Groningen
De stad Groningen krijgt een kinderburgemeester. De kinderburgemeester zal vanaf
september een jaar lang de 'echte' burgemeester Peter den Oudsten helpen bij allerlei
zaken (zoals bijvoorbeeld het doorknippen van lintjes). Ook wordt de kinderburgemeester
de voorzitter van de Raad van Kinderen en zal hij of zij ceremoniële taken verrichten
(bijvoorbeeld bij openingen).
Basisschoolleerlingen uit alle groepen 6 en 7 konden hiervoor solliciteren. In totaal hebben
er 59 kinderen van verschillende scholen in de stad gesolliciteerd.
Ook op cbs AquaMarijn hebben een aantal kinderen gesolliciteerd. Een vakkundige jury
heeft op 12 april 7 kinderen gekozen om door te gaan naar de ‘verkiezingsronde’.
Wij zijn ontzettend trots op ‘onze’ Marije ten Hoor
uit groep 7a.
(Marije staat links op de foto)
Het is haar gelukt om door te dringen tot de laatste 7!!
Nu willen we natuurlijk dat zij de kinderburgermeester
van Groningen gaat worden. Wilt u haar daarbij
helpen?
Het is zaak dat zij zoveel mogelijk stemmen gaat
krijgen. Op 20 mei is de verkiezingsdag. Tot die tijd zal
Marije campagne gaan voeren om zoveel mogelijk
stemmen te krijgen. Stemt u ook op haar?
Dit kan vanaf 15 mei op de website:
gemeente.groningen.nl/kinderburgermeester
of via Facebook van de gemeente Groningen.

Nieuwsbrief mei 2017 cbs AquaMarijn

Teamscholing Meer- en Hoogbegaafdheid
Donderdag 13 april stond de margedag voor het schoolteam in het teken van teamscholing rond het thema
Meer- en Hoogbegaafdheid. Hoe kunnen we in ons onderwijsaanbod binnen Passend Onderwijs nog beter
rekening houden met de leerlingen die meer en ook andere uitdagingen aankunnen.
Een boeiende scholingsdag waarin we met name stilstonden bij ons klassenmanagement: hoe organiseren
we ons onderwijs (naast de huidige plusgroepen) in de eigen groepen op een manier waardoor differentiatie
in aanpak en leerstof nog beter tot z’n recht komt. Het was zo’n dag waar we als team enthousiast van
werden. Aan ons nu de opdracht om alle theorie te vertalen naar handelen.
Korte terugblik
We hebben een drukke tijd achter ons liggen met veel bijzondere activiteiten. Het project Beeld en Geluid,
Paasvieringen en paasmaaltijden, twee weken lang de mogelijkheid een Kijkje in de Klas te nemen en
vandaag de Koningsspelen. Activiteiten waarin heel veel energie gestopt is. Een compliment voor
leerkrachten en ouders die het allemaal tot een groot succes hebben gemaakt. De kinderen hebben van dit
alles genoten en het voelde als ‘samen één grote schoolgemeenschap’. Daarom een dubbel dankjewel!
Schoolreisbetalingen
De meeste schoolreisbetalingen zijn inmiddels gedaan. Mocht u het nog vergeten zijn, vragen we iedereen
om z.s.m. de betaling nog te doen. Het document met alle schoolreisinformatie staat op onze website in het
overzicht van de nieuwsbrieven.
Een kijkje richting zomervakantie
De komende maanden richting zomervakantie worden bijzondere maanden. Even een klein overzichtje van
alles wat al in de planning staat en inmiddels al wordt voorbereid. Het zal niet een uitputtend lijstje zijn maar
maakt wel duidelijk dat we volop in beweging zijn.
- Avondvierdaagse (de ouderraad meldt opvallend veel aanmeldingen)
- Het grote lustrumfeest (5 jaar cbs AquaMarijn)
- De inrichting van onze nieuwe schoolbibliotheek
(waaraan ook nog een actie wordt gekoppeld voor extra middelen)
- Schoolreizen en schoolkamp
- Het vierjaarlijks Inspectiebezoek (27 juni)
- Afscheid van de groepen 8
Meivakantie in april
De meivakantie valt dit jaar in april. Probeer dit maar eens uit te leggen. We hebben er veel vragen over
gekregen maar tegelijkertjd was er ook alle begrip. Heel Nederland in april op meivakantie. Het kan
verkeren. Hoe dan ook: we wensen iedereen een heerlijke ‘mei’-vakantie!
Agenda Mei 2017
Maandag 24 t/m vrijdag 28 april
Maandag 1 mei
Vrijdag 5 mei
Maandag 8 mei
Dinsdag 9 mei
Donderdag 11 mei
Zondag 14 mei
Maandag 15 t/m donderdag 18 mei
Woensdag 24 mei
Donderdag 25 mei en Vrijdag 26 mei

Meivakantie
Weer naar school
Bevrijdingsdag: alle leerlingen zijn vrij
OR vergadering
MR vergadering
GMR vergadering
Moederdag
Avondvierdaagse
Margedag: alle leerlingen vrij
Hemelvaart: alle leerlingen vrij
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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
WIJ Hoogkerk:
Start SpeelWIJ
Binnenkort start WIJ Hoogkerk met SpeelWIJ
(voor (groot)ouders van kinderen van 0-4 jaar).
In de flyer staat meer info.
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