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Deze nieuwsbrief richt zich met name op de locatie Gravenburg.
De locatie Reitdiep verspreidt een eigen nieuwsbrief.
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.
Doorgeven wijzigingen
Het kan in alle drukte gebeuren dat nieuwe telefoonnummers, nieuwe e-mailadressen etc. niet worden
doorgegeven aan de administratie van school.
Om volledig op de hoogte te blijven van belangrijk nieuws op (en van) school en om bereikbaar te zijn indien
we snel contact met u moeten zoeken, is het van groot belang dat u iedere wijziging tijdig doorgeeft.
Dit kan via het contactformulier op de website of melden op school of een mailbericht naar: a.diever@vcog.nl.
Piano
Misschien heeft u de vrolijke klanken in school al gehoord. Sinds een week hebben we een
prachtige piano op school staan en hebben we nu al ontdekt dat we heel veel muzikale talenten
op school hebben. Na de zomervakantie zullen we onze piano ook gaan inpassen in de muzieklessen.
Bedankje ouders en verzorgers
Een school kan niet optimaal draaien wanneer er geen ouders/verzorgers zijn die de handen uit de mouwen
willen steken. Er worden veel activiteiten georganiseerd en zonder al die hulp zou dat onmogelijk zijn. Maar
dat geldt natuurlijk ook voor het vertrouwen dat u in onze school uitspreekt. Gewoon van elkaar zeker weten
dat we er alles aan doen om er samen een prachtige school van te maken en waar de ontwikkeling van onze
kinderen altijd weer en opnieuw centraal staat. Wanneer we van de inspectie dan ook nog eens zes keer
een plus krijgen kunnen we de toekomst zonnig tegemoet zien. Daarom bedanken we alle
ouders/verzorgers vandaag middels een klein maar toepasselijk kadootje:
een zonnebril in de kenmerkende AquaMarijn-kleuren. Bedankt voor alles!!!
Bedankje klasse-ouders, OR en MR
Er moet in alle ontwikkelingen en activiteiten natuurlijk ook heel veel georganiseerd en gecoördineerd
worden. Met name de Medezeggenschapsraad, de ouderraad en de klasse-ouders zijn daar vaak erg druk
mee. Daarom ook hen even apart genoemd. Bedankt voor alle inzet en de grote betrokkenheid.
Groep 8 naar het Voortgezet Onderwijs
De ‘grootsten en oudsten’ van cbs AquaMarijn gaan ons verlaten. Na acht jaar basisschool maken de
leerlingen van groep 8 de overstap naar het Voortgezet Onderwijs. Voor ieder vak een nieuwe docent,
strakke lesroosters, volle en zware boeken(rug)tassen, niet meer in de buurt en … als brugpieper weer de
kleinste en jongste van de school. We willen al onze ‘oud-leerlingen’ bedanken voor al die mooie indrukken
die ze op cbs AquaMarijn achterlaten. We hebben samen gelachen, gepraat en af en toe ook wel eens
gehuild. We hopen dat iedereen kan terugkijken op fijne jaren en mooie herinneringen. Het ga jullie super(monsterachtig)goed in de tijd die voor jullie ligt. En wanneer je zin en tijd hebt mag je best nog eens een
keertje weer binnenlopen. We zijn heel benieuwd hoe het met jullie allemaal zal gaan. Heel veel succes!!!
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Splitsing locatie Gravenburg en locatie Reitdiep
Het afgelopen schooljaar is er hard gewerkt om de locatie Reitdiep te kunnen verzelfstandigen.
Het proces is boven verwachting goed en snel verlopen en na de zomervakantie gaat de locatie Reitdiep
verder als een zelfstandige basisschool met een eigen schoolnaam: cbs De Rietzee.
We wensen cbs De Rietzee als nieuwe basisschool natuurlijk al het goeds!
Maar dat geldt voor cbs AquaMarijn als oorspronkelijke stamschool natuurlijk idem dito.

Cbs AquaMarijn (voormalige locatie Gravenburg) : de doorstart
In het kader van de verzelfstandiging van de locatie Rietdiep moeten er natuurlijk heel veel wijzigingen
worden doorgevoerd op ‘de nieuwe’ cbs AquaMarijn. Alle documenten moeten worden aangepast en vele
protocollen en procedures moeten worden herscheven naar de nieuwe situatie. Een hele klus die vooral op
de achtergrond verder zal worden uitgewerkt. We willen dit voor de kerstvakantie afgerond hebben.
Op de voorgrond zullen ook een aantal belangrijke wijzigingen plaatsvinden. We zijn druk bezig om de
website ‘om te bouwen’ naar de nieuwe situatie. In de zomervakantie gaan we daar ook nog mee door maar
we kunnen op dit moment nog niet garanderen dat de nieuwe website vanaf de eerste schooldag al online
gaat. Misschien dat voor een (heel) korte periode nog de oude website als informatiebron moet dienen.
Nieuwe website en ouderportaal
De nieuwe website willen we ook gaan koppelen aan een nieuw medium in onze contacten naar ouders en
verzorgers. We gaan werken met een digitaal ouderportaal die vooral ook op mobiele telefoons van
toegevoegde waarde kan zijn. Actuele berichten en mededelingen kunnen a la minute worden doorgegeven
maar ook absentiemeldingen kunnen via dit medium worden gedaan. Omdat er moet worden ingelogd zullen
ook foto’s van leerlingen naar buiten toe worden afgeschermd. We hebben hoge verwachtingen van dit
nieuwe communicatieplatform. Natuurlijk zal er in het begin nog even aanloop- en gewenningstijd nodig zijn
maar daarna mogen we dan ook de vruchten plukken.
Er liggen dus al weer veel nieuwe plannen te wachten op een nieuw schooljaar. Gelukkig maar want naar
onze mening is een goede basisschool altijd volop in beweging. En dit gaat zeker weer gelden in schooljaar
2017-2018. Maar eerst even vakantie natuurlijk!
Rekenonderwijs in een digitale werkomgeving
Omdat het onderwijs altijd in beweging en ontwikkeling is, zijn we een pilot gestart
in groep 8 om de opdrachten binnen het rekenonderwijs in een digitale werkomgeving
aan te bieden. De resultaten van deze pilot zijn heel erg positief. Zowel de leerlingen
als de leerkracht zijn unaniem in hun positieve waardering.
Na de leerkrachtinstructie gaan de leerlingen de opdrachten digitaal verwerken op
een eigen laptop/tablet. De leerlingen krijgen daarop precies dezelfde opdrachten
aangeboden als in de huidige (papieren) les- en werkboeken.
Het grote voordeel is dat de leerlingen directe feedback op het antwoord krijgen en hun aanpak dus ook waar
nodig direct kunnen corrigeren. De leerkracht ziet en volgt op zijn/haar zogenaamde ‘dashboard’ (zichtbaar
op zijn/haar eigen monitor) direct hoe de leerlingen de leerstof verwerken. Het proces kan dus voortdurend
gevolgd worden en daarmee wordt het mogelijk veel sneller en gerichter de leerlingen waar nodig extra te
begeleiden.
Na de opvallend positieve ervaringen in de pilot gaan we na de zomervakantie deze werkwijze in meer
groepen toepassen. Vanwege de zorgvuldigheid in de voorbereidingen zullen we dit gefaseerd invoeren.
Binnenkort wordt daarom ook al de internet(down)snelheid alvast verdubbeld.
Groep 8b (juf Irma) start direct na de zomervakantie en voor de herfstvakantie willen we deze manier van
verwerken aanbieden in alle groepen 6,7 en 8.
Door deze manier van werken hebben we natuurlijk ook nieuwe mogelijkheden gecreëerd om het gebruik van
digitale leeromgevingen verder uit te breiden. Een belangrijke skill in het basisonderwijs van de toekomst.
Startgesprek
Ouderbetrokkenheid is naar onze mening een essentiële voorwaarde om samen met ouders/verzorgers te
kunnen werken aan een optimale ontwikkeling van onze leerlingen. Het komende schooljaar willen we na de
positieve geluiden van vorig jaar opnieuw Startgesprekken inplannen.
Wat is een startgesprek: Aan het begin van een nieuw schooljaar nodigen we alle ouders uit voor een
startgesprek met de groepsleerkracht(en). Tijdens dit startgesprek is het de bedoeling dat de leerkracht
luistert naar de verwachtingen die u hebt met betrekking tot uw kind, in deze groep, bij deze leerkracht. U
kunt in dit gesprek ook aangeven wat voor de leerkracht van belang is om te weten over uw kind. Het doel is
dat hierdoor meer wederzijdse betrokkenheid ontstaat zodat we vanuit deze basis kunnen kijken naar
mogelijkheden en kansen en met elkaar kunnen afstemmen wat mogelijk is. Daarnaast wordt ook het contact
tussen school en thuis hierdoor meer laagdrempelig. U ontvangt direct na de zomervakantie de uitnodiging.
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Agenda Zomer 2017 Vrijdag 21 juli

Margedag: alle leerlingen zijn vrij

Maandag 24 juli t/m vrijdag 1 september

Zomervakantie

Maandag 4 september

8.20 uur: Inloop en kennismaking
8.30 uur: Start van het nieuwe schooljaar

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

We wensen iedereen een heerlijke en ontspannen zomervakantie!
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