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Nieuwsbrief
De nieuwsbrief van cbs AquaMarijn wordt onder alle ouders/verzorgers verspreidt via ons ouderportaal.
Ook plaatsen we de nieuwsbrief op de website van de school onder het 'tabblad' Nieuwsbrief.
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.
In de komende weken praten en lezen we natuurlijk over het (naderende) Kerstfeest.
● Inhoud: Het feest van Kerstmis, het verhaal van een kind in een kribbe, Koninklijke geschenken en het
belang van delen en geven.
● In de bijbelverhalen gaat het over de geboorte van Jezus (Lucas1; Matteüs1en2).
Personele zaken
We zijn al druk bezig om naast de al lopende vervangingen ook de zwangerschapsverloven voor juf Selma
en juf Monique te regelen. Juf Evelien Veldman zal de lessen in groep 5b verzorgen en juf Jint gaat dit vier
dagen in groep 8A doen. Beide juffen kennen de groep al omdat ze daar al een paar keer hebben
ingevallen. We zijn blij dat het in deze tijd van grote invallersproblematiek allemaal gelukt is. Voor de vijfde
dag in groep 8A zijn we nog op zoek.
Onze meer langdurige zieken krabbelen heel langzaam weer overeind. Juf Leonie en juf Cyanda zien we al
regelmatig weer even een kort moment op school. De vele operaties, chemo’s en bestralingen zijn zwaar
geweest. Daarom zijn we erg blij wanneer ze even weer op school kunnen zijn. Juf Alide heeft inmiddels al
een tweede operatie gehad. De hevige pijnen maakten dit noodzakelijk. Het gaat inmiddels
heel langzaam de goede kant op. We laten u weten wanneer Alide weer samen met ons
gaat optrekken. Juf Daniëlle kan de dagen tot de geboorte van ?? inmiddels aftellen. Dagen
vol verwachting en uitzien. De IB-taken van Daniëlle worden waargenomen door Willemijn Sterke,
een zeer ervaren IB-er die ruime ervaring heeft opgedaan op meerdere basisscholen.
Ouderportaal
Ons nieuwe ouderportaal is als snel en krachtig communicatiemiddel tussen ouders en school inmiddels een
paar weken in de lucht. Hier en daar moet het natuurlijk nog even wennen maar we horen veel opvallend
positieve berichten. We durven te beweren dat de inzet van dit nieuwe ouderportaal een uitstekende keus is
geweest.
Mogelijke stakingsdag 12 december
In de komende week hebben de verschillende onderwijskoepels een belangrijk overleg over de impasse
welke is ontstaan over de vermindering van de werkdruk in het basisonderwijs en het verhogen (aanpassen)
van de salarissen. Wanneer het overleg met onze nieuwe onderwijsminister Arie Slob mislukt, wordt het
personeel opgeroepen om op dinsdag 12 december as. opnieuw het werk neer te leggen. Hoewel we zeer
nadrukkelijk hopen dat het overleg de ruimte gaat bieden om tot een oplossing te komen, kunnen we dit nu
nog niet garanderen. Het lijkt ons goed, i.v.m. de opvang van uw kind(eren), u er alvast op te wijzen dat 12
december de school mogelijk gesloten is. De situatie op dit moment/1 december: u heeft gisteren en
eergisteren vast al gehoord dat het overleg muurvast zit en dat er weinig hoop meer is op een oplossing.
U ontvangt van ons per omgaande bericht wanneer alles duidelijk en definitief is.
Sinterklaas
Zoals u in de nieuwsbrief van november jl. al heeft kunnen lezen, hopen we Sinterklaas op dinsdag 5
december te mogen begroeten op onze school. We starten deze dag eerst gewoon in de klas en gaan
daarna snel naar buiten om Sinterklaas te verwelkomen op het benedenplein, bij de toegangstrap vanaf de
Maresiusstraat. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. De ontvangst van Sinterklaas zal tot
ongeveer 9.00 uur duren. Ons verzoek aan u is om achter de leerlingen te gaan staan, zodat zij het allemaal
goed kunnen zien.
Om 9.00 uur gaan we snel weer naar binnen omdat daarna de Feniks Sinterklaas welkom zal heten.
Let op: de leerlingen mogen op deze dag, net als op andere dagen, eten en drinken voor de ochtend- en
middagpauze meenemen. We hebben al veel zin in het Sinterklaasfeest!
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1e Advent
Zondag aanstaande is het de eerste adventszondag. Op school zullen we in de groepen daarom
maandagmorgen aanstaande de eerste adventskaars aansteken als teken van verwachting van
en uitzien naar de geboorte van Jezus.
Kerstviering
Maandagavond 18 december vieren we het Kerstfeest in de ons inmiddels
bekende Stadskerk. Het thema is dit jaar: 'Het Verhaal'. De groepen 6 spelen
een prachtige kerstmusical en alle andere groepen hebben een eigen, kleiner
aandeel in dit grote kerstspel. Per gezin ontvangt u 2 toegangskaarten.
De kerstviering begint om 18.30 uur en zal tot uiterlijk 19.45 uur duren.
Ons dringende verzoek is waar mogelijk op de fiets te komen i.v.m. een beperkt aantal parkeermogelijkheden
(na)bij de kerk. Er zijn deze avond parkeerregelaars aanwezig die u bij het parkeren zo goed mogelijk
begeleiden.
Belangrijke afspraken:
Alle kinderen zitten tijdens de viering vooraan. U mag uw kind naar de desbetreffende leerkracht/hulpouder
brengen en na de viering verzoeken we u om uw kind zelf weer op te halen. Dit geldt in ieder geval voor de
kinderen van groep 1 t/m 4. De niet-gereserveerde stoelen zijn voor de ouders. Vergeet niet de jas van uw
kind, voordat de viering begint, mee te nemen naar uw eigen stoel of op te hangen aan de kapstokken in de
hal. De kinderen van de groepen 1 worden voor de viering door hun leerkracht in de hal opgevangen (niet in
de kerk). De kinderen van groep 1 gaan namelijk de viering openen met stralende lichtjes.
Er wordt al heel hard gewerkt aan de voorbereidingen voor deze kerstviering. Het belooft echt een supermooie
avond te worden! We zien elkaar!
Actie Serious Request
Elk jaar komen we tijdens de kerstviering in actie voor een goed doel.
We zamelen dan geld in voor situaties waarin de nood hoog is.
Voor en na de kerstviering kunt u middels een collecte hieraan uw steentje
bijdragen. Dit jaar sluiten we ons aan bij de grote landelijke actie
“Serious Request” van het Rode Kruis.
Dit jaar voert Serious Request actie voor de meer dan 4 miljoen familieleden die elkaar zijn kwijt geraakt door
rampen en conflicten. Met elkaar willen en kunnen we iets doen aan dit grote en onvoorstelbare verdriet.
In de actie staat het herenigen van gezinnen en families centraal. Ons geld zal ingezet worden voor Rode
Kruis-hulpverleners die vermiste kinderen opsporen en de kinderen weer thuis brengen.
We hopen natuurlijk dat dit mooie doel op een grote opbrengst mag rekenen. Daarom zal er op school ook tijd
en ruimte worden vrijgemaakt om vooraf voorlichting aan onze leerlingen te verzorgen. Donderdag 7
december komen in alle groepen gastdocenten om uit te leggen wat dit goede doel precies inhoudt en hoe het
Rode Kruis deze grote opdracht gaan uitvoeren. Ze geven de leerlingen ook wat tips en ideeën waardoor er
misschien wat extra geld ingezameld kan worden. Misschien kunnen de kinderen thuis, bij familie of bij de
buren een klusje doen voor een kleine bijdrage of hebben ze een eigen idee om in actie te komen. Dit is
overigens geen verplichting. Het idee is dat kinderen voor andere kinderen in nood in actie komen. Het
actiegeld kunnen de leerlingen meenemen naar de kerstviering.
Serious Request is een landelijke actie welke dagenlang op radio en televisie te volgen zal zijn. Wat zou het
leuk zijn als kinderen van de AquaMarijn het opgehaalde bedrag tussen 18 en 24 december naar het Glazen
huis op het Marktplein in Apeldoorn kunnen brengen! Maar hoe? Misschien gaat een gezin (of meerdere
gezinnen) richting Apeldoorn en zouden ze onze opbrengst ter plekke willen doneren. Het zou een prachtige
afsluiting zijn van onze actie. Bent u die ouder? Dan horen we dit graag z.s.m. Mailt u dit even door naar juf
Monique: m.vandermolen@vcog.nl. Wanneer het niet lukt zullen de gastdocenten (vrijwilligers van het Rode
Kruis) ervoor zorgen dat dit geld in Apeldoorn komt.
Jaarafsluiting op school
Op vrijdag 22 december sluiten we op school het kalenderjaar 2017 met elkaar af. Om alvast in de vakantieen relaxsfeer te raken mogen de kinderen deze ochtend naar school komen in hun pyjama, onesie of chilloutfit.
We starten deze feestelijke ochtend met een ontbijt in het eigen lokaal. De intekenlijst voor het ontbijt hangt
vanaf maandag 11 december bij de klassen. We vragen iedereen zelf een bord, beker en bestek mee te
nemen. Na het ontbijt zal de school worden omgetoverd tot bioscoop. Alle kinderen kunnen een film kijken in
de door hen gekozen filmzaal. Voor drinken en iets lekker tijdens de film zal de ouderraad zorgen. Een
pauzehap is voor deze ochtend niet nodig!
De ouderraad zorgt dat het net iets leuker gaat!
Het schooljaar is alweer een paar maanden aan de gang en ook wij van de ouderraad zijn
alweer druk bezig met het treffen van voorbereidingen voor (kerst) activiteiten en het ondersteunen van de
leerkrachten. Ook helpen wij Sinterklaas dit jaar weer met het uitkiezen van de (schoen) cadeautjes.
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Wij hebben een financiële bijdrage geleverd aan het samenwerkingsconvenant “Meer muziek in de Klas
Groningen”. De leerkrachten gaan hiervoor muziekinstrumenten aanschaffen.
Een aantal van onze huidige leden zal na dit schooljaar stoppen met de ouderraadswerkzaamheden. Lijkt
het je leuk om deel te nemen aan de ouderraad, kom gerust eens langs op een van onze vergaderingen om
alvast de sfeer te proeven en te horen en te zien wat wij zoal doen! Ook zoeken wij voor het volgend
schooljaar een penningmeester. Heb je affiniteit met financiën en vind je het fijn net wat meer betrokken te
zijn bij de school, dan zijn wij op zoek naar jou!
Voor meer informatie verwijzen wij je naar de site van de OR, hier staan ook alle leden, die je altijd aan kunt
spreken.

Agenda
Sinterklaasfeest
Voorlichting Serious Request
Mogelijke onderwijsstaking
Inloopmiddag
GMR
Kerstviering
Kerstontbijt
Kerstvakantie

dinsdag 5 december
donderdag 7 december
dinsdag 12 december
woensdag 13 december
dinsdag 12 december
maandag 18 december
vrijdag 22 december
maandag 25 december t/m vrijdag 5 januari

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.
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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
Mediaopvoeding (GGD)
Voor ouders is het een hele uitdaging om het mediagebruik van kinderen tussen 6 en 12 jaar in goede banen
te leiden. Je hebt nog niet uitgevonden hoe Facebook werkt of je ontdekt dat ze alweer met iets nieuws
bezig zijn.
Mediaopvoeding is belangrijk, omdat we willen voorkomen dat kinderen schade ondervinden van media. Die
bescherming is nodig zodat ze juist kunnen profiteren en genieten van al het leuke en goede wat media te
bieden hebben. Je doet aan mediaopvoeding als je een kind leert bewust met media om te gaan. In de
praktijk gaat het om gamen, internetten, lezen en tv-kijken.
Op alle leeftijden is de basis van mediaopvoeding dat je met kinderen praat over hun media-ervaringen. Ook
als je regels en grenzen geeft. Een goede mediaopvoeding is dus eigenlijk een gesprek dat nooit stopt en
dat anders wordt naarmate de kinderen ouder worden.
Uit onderzoek weten we dat het belangrijk is om kinderen grenzen te geven bij het gebruik van media.
Hierdoor gaan zij bewuster om met media, zodat hun gedrag gezond en veilig blijft. Hoe jonger kinderen
leren dat er regels zijn als het om media gaat, hoe beter. Ze kunnen zich dan ook beter beheersen in de
puberteit.
Hoeveel beeldschermtijd per dag?
Een richtlijn voor de tijdsbesteding op een dag is lastig. Kinderen gebruiken vaak net als volwassenen veel
media tegelijk. De tv staat aan, tegelijkertijd zijn ze op een tablet of mobiel bezig en ze luisteren muziek bij
het maken van huiswerk.
Een algemene richtlijn is: niet meer dan twee tot drie uur beeldschermtijd per dag. Drie uur is al veel. Vooral
ook als je wilt dat er nog tijd over is voor beweging en andere dingen.
Regels en grenzen zijn belangrijk, wat deze regels ook zijn. Als je geen regels stelt, is de kans groot dat het
mediagebruik in de puberteit uit de hand loopt. De tips hieronder kunnen je helpen bij het stellen van regels.
Tip 1: stop ruim voor bedtijd met gamen.
Het beste is dat je kind anderhalf uur voor de bedtijd stopt met gamen. Kinderen blijven anders te lang alert,
waardoor ze moeilijker in slaap komen. Bij tv-kijken of lezen treedt dat effect niet op.
Tip 2: liever geen eigen tv of tablet.
Geef kinderen liever geen tv op de eigen kamer. Ze gaan daardoor minder spelen. Tv op zich is geen
probleem als het niet te veel is, liefst op vaste tijden, en samen met een ouder in de buurt.
Ook het meenemen van de tablet naar de kamer is tot 9 jaar nog geen goed idee. Ze wennen dan te veel
aan het alleen bezig zijn zonder het gezin. Ook heb je geen zicht op het spelen met de tablet, je weet dus
niet hoe lang je kind al speelt.
Tip 3: laat de jongste niet meekijken met de oudste.
Zijn er kinderen van verschillende leeftijd in het gezin? Verdeel dan de tijd van computer, tablet en tv onder
hen. Zo krijgen de jongste kinderen niet steeds programma’s en games te zien krijgen waar ze nog niet aan
toe zijn.
Tip 4: spreek vaste momenten af.
Spreek af dat kinderen media mogen gebruiken op vaste momenten op de dag. Dit soort routines helpt soms
zeuren te voorkomen en mediagebruik te beperken, als dat nodig is. Voor kinderen die uit zichzelf weinig
vragen om beeldschermmedia, is dit juist geen goede tip.
Tip 5: positief gedrag online.
Praat met je kind over zijn of haar online gedrag. Leg uit dat de wet ook op internet geldt. Je mag
bijvoorbeeld niet inbreken in het account van een ander; dat is strafbaar. Je mag ook niemand kwetsen,
beledigen of uitschelden op het internet of via de telefoon.
Tip 6: voorzichtig zijn met eigen gegevens.
Leer kinderen voorzichtig te zijn met hun gegevens. Vertel dat ze aan niemand hun persoonsgegevens
(naam, adres, telefoonnummer) of andere persoonlijke gegevens (waar je op school zit, waar je ouders
werken enz.) moeten geven. Anderen kunnen hier misbruik van maken.
Tip 7: afspraken over online geld uitgeven.
Spreek af of je kind zakgeld mag uitgeven op internet, en zo ja, hoeveel en hoe.
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