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Nieuwsbrief
De nieuwsbrief van cbs AquaMarijn wordt digitaal verzonden naar de emailadressen van alle ouders/
verzorgers. Ook wordt de nieuwsbrief op de website van de school geplaatst onder het 'tabblad' Nieuwsbrief.
Wanneer we starten met ons nieuwe ouderportaal, informeren we u hoe de nieuwsbrief te blijven ontvangen.
Trefwoord
Voor de levensbeschouwelijke vorming volgen we de thema’s uit de methode ‘Trefwoord’. Iedere dag kijken
we naar een (digitale) kalenderplaat met daarop een tekening, foto, puzzel of tekst. De methode verwijst
naar (Bijbel-)verhalen, gedichten, gebeden en liederen die aansluiten op de thema’s.
Na de herfstvakantie starten we met het thema: ▪ Helden.
Wat zijn (Bijbelse) helden? En wie zorgt ervoor dat je een held wordt?
In de bijbelverhalen gaat het over: Gideon (Rechters 6 en 7).
Handen uit de mouwen voor een supermooie schoolbibliotheek!
Wat is er in de afgelopen weken enorm veel werk verzet om onze schoolbibliotheek klaar
te maken en in te richten. Sorteren, labelen, invoeren, schroeven etc. etc. etc. en dit allemaal vaak ook onder
druk van tijd en planningen. Maar wat is het een groot succes geworden. Het ziet er fantastisch uit. Een
sieraad voor de school!
We hebben ervaren hoe de ouders van onze school kunnen schitteren. We willen iedereen daarvoor heel
hartelijk bedanken. En dat geldt vooruit ook alvast voor de ouders die ingepland kunnen worden tijdens de
openingstijden van de schoolbibliotheek. Een belangrijke taak omdat het beheer van de schoolbibliotheek
een zorgvuldige klus is. Direct na de herfstvakantie kunnen de leerlingen voor het eerst met hun ‘biebpas’
hun eerste boek lenen. Een prachtig vooruitzicht.
Onze nieuwe bibliotheek nog niet gezien? U bent van harte welkom om even een kijkje te komen nemen.
Ouderportaal
We hebben de eerste training voor ons nieuwe ouderportaal achter de rug. Inmiddels zijn alle leerlingen
gekoppeld aan het emailadres van hun ouders/verzorgers. Op dit moment wordt de agenda ingericht en
gaan de leerkrachten de eigen ‘groepsomgeving’ klaar maken voor gebruik. De volgende stap is het
toewijzen van de accounts aan de ouders. Dit willen we zo spoedig mogelijk na de herfstvakantie opstarten.
We streven naar een start halverwege de maand november maar kunnen dit (helaas) nog niet garanderen.
Voortgangsgesprekken
Op dinsdag 28 november en donderdag 30 november staan de voortgangsgesprekken gepland.
Zoals u hierboven hebt kunnen lezen proberen we binnenkort te starten met ons nieuwe ouderportaal.
Wanneer ons ouderportaal medio november kan starten kunt zich via dit portaal intekenen voor deze
gespreksronde. Hoe dit allemaal precies in zijn werk gaat hoort u nog van ons.
Indien het nog niet gaat lukken, zullen we u nog één keertje uitnodigen op de oude (papieren) manier.
Meer muziek in de klas
Dinsdag 14 november wordt een vrolijke en blije dag. De hele dag zal in het teken staan
van Muziek: zingen, spelen en luisteren. We gaan de lespakketten inzetten welke speciaal
voor deze bijzondere dag zijn samengesteld. Alle basisscholen in Groningen doen mee aan dit muzikale
initiatief van de gemeente Groningen. Na schooltijd zullen ook een zestal leerkrachten en leerlingen van
cbs AquaMarijn de feestelijke afsluiting bijwonen in de Oosterpoort. Het Noord Nederlands Orkest zal een
humoristisch optreden verzorgen en ook zullen er vooraanstaande gasten bij aanwezig zijn. Daar hoort u
binnenkort vast nog wel meer van. Het doel is om muziek een meer prominente rol in het onderwijs te geven.
Afscheid juf Shari
Juf Shari heeft lange tijd als invalkracht op cbs AquaMarijn gewerkt. Tot onze grote spijt gaat ze ons verlaten.
We gaan een zeer betrokken juf missen die er altijd stond en een groot hart voor onze leerlingen had.
“Shari, het ga je supergoed. Zeker met alle mooie plannen die je nu gaat oppakken. Bedankt voor alles!”
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Ziekte en afwezigheid leerkrachten
Een groot aantal personeelsleden heeft één of meerdere operaties achter de rug.
Langzaamaan krabbelt iedereen weer op en komt een terugkeer weer in zicht.
Hoewel ze allemaal staan te popelen om weer aan de slag te gaan, blijkt ook dat het herstel na alle
operaties en behandelingen toch wel de nodige tijd en energie vergt. Het lijkt ons goed om toch nog even
alle langdurige zieken te noemen: Juf Alide, Juf Cyanda, Juf Leonie en juf Susan. Afgelopen week heeft u
gelezen dat Juf Ingeborg onder schooltijd onwel is geworden. Zij is gelukkig thuis om te herstellen. Na de
herfstvakantie hopen we juf Ingeborg weer op school te mogen begroeten.
We wensen iedereen in de ziekenboeg van harte beterschap en hopen op een spoedige terugkeer.
Invalwerkzaamheden
We zijn blij dat we nog steeds tijdig goed invalleerkrachten kunnen vinden en inzetten.
Juf Jint Hoeksema zal de werkzaamheden van juf Shari gaan overnemen en juf Ivonne v.d. Deen is na de
zomervakantie gestart met haar invalwerkzaamheden. We zijn erg blij met hun inzet op cbs AquaMarijn.
Meester Peter en vader van Stijn
Meester Peter is dinsdag jl. opnieuw vader geworden. We hebben op de foto een blakend ventje gezien.
Wat een prachtig wonder van leven. We feliciteren meester Peter en zijn hele gezin met dit prille geluk!
Zwangerschap juf Daniëlle
Juf Daniëlle (onze Intern Begeleider bovenbouw) gaat medio november met
zwangerschapsverlof. Prachtige weken van verlangen met ook daar het uitzicht op
nieuw leven en nieuw geluk.
We zijn druk bezig met het vinden van een invalster met de nodige IB-kwalificaties. We hopen in de
volgende nieuwsbrief hier meer informatie over te kunnen geven. Juf Lourien (Intern Begeleider onderbouw)
is tot die tijd op school gewoon uw aanspreekpunt.
Nieuwe instroomgroep
Na de herfstvakantie starten we met onze nieuwe instroomgroep. Alle ouders hebben inmiddels de
informatie ontvangen. Vier jaar en naar school. Altijd heel erg spannend. Maar voor de jongsten daarnaast
ook een moment waar ze heel erg naar uitzien. Maar dat geldt ook voor de ouders. Juf Ivonne en juf
Ingeborg (woensdag) gaan deze nieuwe instroomgroep begeleiden.
Lampionnententoonstelling
Er gaat weer hard gewerkt worden aan het ontwerpen en maken van de lampionnen.
Omdat de kinderen natuurlijk erg trots zijn op hun prachtige lampionnen worden deze tentoongesteld op
donderdag 9 november as. U bent van harte welkom om tussen 16.30 uur en 17.30 uur een kijkje in de
lokalen te komen nemen. Een belangrijk verzoek:
Wilt u uw kind uiterlijk 8 november een lampionnenstokje (voorzien van naam) meegeven
naar school? Let op: de lampionnen worden op vrijdag 10 november mee naar huis gegeven.

Sinterklaas
Op 18 november as. hopen we Sinterklaas en zijn pieten weer te begroeten in Nederland. De
voorbereidingen zijn alweer in volle gang en daarom nu al de eerste informatie. Sinterklaas
heeft per e-mail onze school laten weten dat wij allemaal op woensdag 29 november onze
schoen mogen zetten op school. Dus niet vergeten uw kind voor deze datum één (1) schoen
mee naar school te laten nemen.
In dezelfde e-mail schrijft Sinterklaas dat hij van plan is om samen met zijn pieten een bezoek te brengen
aan onze school op dinsdag 5 december! Vorig jaar kwam Sint met de helikopter. Sinterklaas vond dit toch
wel erg spannend en heeft al aangegeven dat we hem wel gewoon op het schoolplein mogen begroeten.
We starten deze dag in de klas, maar gaan daarna snel naar buiten om Sinterklaas te verwelkomen.
U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Dit zal tot ongeveer 9.00 uur duren. In de nieuwsbrief
van december ontvangt u hierover meer informatie. We kijken er naar uit!
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Kerstviering
Op maandagavond 18 december as. bent u van harte welkom om samen het Kerstfeest te vieren.
De viering begint om 18.30 uur en wordt dit jaar weer gehouden in de voor ons inmiddels bekende
Stadskerk. Het thema van de kerstviering is dit jaar “Het verhaal”. De groepen 6
verzorgen een prachtige kerstmusical en de andere groepen hebben ook
allemaal een aandeel in de viering. Het belooft een prachtige en sfeervolle
avond te worden. De kerstviering kan daarom met hoofdletters in de agenda
worden gezet! De twee toegangskaarten per gezin ontvangt u in december.

Agenda
Herfstvakantie
Lampionnententoonstelling
Meer muziek in de klas
MR
Marge-middag (kinderen 12.00 uur vrij)
GMR
Voortgangsgesprekken
Schoen zetten

maandag 23 t/m vrijdag 27 oktober
donderdag 9 november
dinsdag 14 november
donderdag 16 november
maandag 20 november
donderdag 23 november
dinsdag 28 november en donderdag 30 november
woensdag 29 november

INFORMATIE VAN BUITEN
Sociaal Verpleegkundige
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 begeleiders (Lourien Groenendal of Danielle van der Maas).
Mirthe belt u vervolgens 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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