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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 eerste schoolweken van 2018 praten en lezen we over het thema “Contact”.
■ Inhoud: Over contact tussen mensen; meer mens worden in de ontmoeting met de ander.
■ In de bijbelverhalen gaat het over: De man op het dak (Lucas 5); De kinderen bij Jezus (Marcus 10);
Genezing van een verlamde man (Matteüs 12); Tien melaatsen (Lucas 17); De blindgeborene (Johannes 9)
en de Samaritaanse vrouw (Matteüs 15).
Kerstviering
De kerstviering van afgelopen maandag was er eentje om volop van na te genieten. Wat is er veel veel
geoefend en voorbereid en wat is het allemaal soepel en indrukwekkend verlopen. Complimenten aan
iedereen die zijn of haar steentje heeft bijgedragen. Een extra compliment natuurlijk aan alle leerlingen.
Supergoed gedaan!
Dit jaar hebben we de actie Serious Request gesteund. Gewoon omdat we het fantastisch vinden wanneer
miljoenen gezinsleden na rampen of conflicten weer herenigd kunnen worden. Voor en tijdens de viering was
er al €500 bij elkaar gebracht. De huidige opbrengst is nu € 923,69. De medewerkers van het Rode Kruis
zullen in Apeldoorn bij het glazen huis ons geld overhandigen. Bedankt voor al uw/jullie hulp en bijdragen.
We hebben begrepen dat niet alle leerlingen te zien zijn (of te wazig) op de gemaakte en inmiddels verspreide
foto’s. We zullen dit zeer nadrukkelijk betrekken in de evaluatie. Onze oprechte en welgemeende excuses.

Personele zaken
Juf Daniëlle is de gelukkige moeder geworden van Maartje. Een prachtige en gezonde baby met supertrotse
ouders en heel gelukkige zussen. Heel hartelijk gefeliciteerd met dit wonder van leven!!
Juf Selma neemt haar zwangerschapsverlof op na de kerstvakantie. Juf Evelien Veldman gaat haar
vervangen. We heten Evelien van harte welkom op cbs AquaMarijn!
Juf Monique neemt haar zwangerschapsverlof op met ingang van 22 januari 2018. Intern wordt er iets
geschoven, zodat juf Jint de lessen kan verzorgen van maandag t/m donderdag. Op de vrijdag komt juf Elisa
Radersma ons in deze groep versterken. Ook voor juf Elisa een hartelijk welkom op cbs AquaMarijn!
We wensen onze beide juffen en aanstaande moeders een prachtige en verwachtingsvolle tijd.
Door de hierboven vermelde interne verschuivingen gaat op de donderdag juf Henrieke Jeuring werken in
groep 4b. Juf Inge blijft in groep 4b gewoon werken op alle andere weekdagen.
Juf Judith gaat i.v.m. haar studie één dag minder werken. Op de woensdag gaat daarom juf Elisa ook aan
het werk in groep 6a.
Juf Alide herstelt van haar tweede operatie. Het proces van herstel is na de eerste ingreep (in de zomer) niet
verlopen als was gehoopt en verwacht. Na de kerstvakantie hopen we samen afspraken te kunnen maken
over haar terugkeer. We wensen Alide heel veel sterkte toe in alles en hopen haar snel weer op school te
mogen begroeten.
Juf Leonie en juf Cyanda doorlopen momenteel hun reïntegratietraject. Een zware weg na de vele operaties
en kuren welke noodzakelijk waren. Natuurlijk is er nog zorg maar we genieten van de momenten waarop ze
weer op school zijn. Fijn!
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Gelukkig gaat het met juf Susan al een stuk beter. Binnenkort zal ze weer een aantal lesgevende taken gaan
oppakken. We zien uit naar haar terugkeer.
Nieuwjaarsgroet
We zoeken nog steeds naar de meest passende vorm waarin we de nieuwjaarsgroet willen gieten.
Dit jaar organiseren we het daarom op een andere manier.
Maandag 8 januari 2018 bent u van harte welkom om even met uw kind(eren) mee te lopen naar het lokaal
van uw kind(eren). Daar kunt u de leerkracht de hand schudden en de wensen voor 2018 met elkaar delen.
In de personeelskamer staat daarna een kopje koffie en thee klaar. U kunt daar, net als de kinderen in de
groep, een wens voor het nieuwe jaar opschrijven en deze op de wensmuur in de hal plakken. We hopen dat
ook u een mooie wens voor ons in petto heeft. Tot 2018!!!
Nationale Voorleesdagen
Van 24 januari tot 3 februari 2018 staan de nationale voorleesdagen gepland.
We willen vaders/moeders/opa’s/oma’s/schrijvers/schrijfsters in deze bijzondere week
uitnodigen om een, door u gekozen boek of verhaal, in de klas te komen voorlezen.
We zouden het heel erg fijn vinden wanneer we hier iedere ochtend mee kunnen starten.
Lijkt u dit ook leuk en wilt u hieraan een steentje bijdragen, dan kunt u zich hiervoor
opgeven bij de leerkracht van uw kind. Opgeven kan tot vrijdag 19 januari 2018.
Oudervisie-groep
Onze schoolvereniging VCOG heeft een visie-avond georganiseerd voor alle scholen. De hoofdvragen die
deze avond centraal stonden waren: “Wie zijn we, waar staan we en waar willen we naar toe”. Ook een
drietal ouders van onze school hebben deelgenomen aan de tafelgesprekken. Heel duidelijk kwam naar
voren dat de vereniging kleurrijk en bijzonder is en dat dit vooral ook zo moet blijven. Elke school moet zich
kunnen onderscheiden en daarbij nadrukkelijk ook rekening houden met de schoolspecifieke kenmerken.
Een boeiende avond die we vervolgens op school nog een keertje hebben herhaald. Daarbij werd natuurlijk
vooral en meer nadrukkelijk ingezoomd op de behoeftes, kansen en mogelijkheden op cbs AquaMarijn.
Afgesproken is dat we in 2018 nogmaals doorpraten. Duidelijk is in ieder geval dat de betrokkenheid op het
onderwijs op onze school heel groot is. En daar zijn we trots op en daar willen we ons voordeel mee doen.
Rectificatie datum Voorjaarsvakantie
Er stond een verkeerde datum in ons ouderportaal. De juiste datum is: ma. 26 februari t/m vr. 2 maart 2018.
Stakingsdagen
In een half jaar tijd zijn er in 2017 twee stakingsdagen geweest in het basisonderwijs. Voor iedereen die al
langer in het basisonderwijs werkt een zeer onwerkelijke situatie. Dit is nog nooit eerder gebeurd. Het water
staat het personeel tot aan de lippen en er moet teveel in te weinig tijd met te weinig mensen. De kwaliteit
die we nastreven komt daarmee steeds verder en sterker onder druk te staan. Nu geen oplossing betekent
voor straks dat we niet meer kunnen bieden wat we naar onze mening wel moeten. Een zeer lastig dilemma,
omdat we natuurlijk ook zien welke druk een stakingsdag op u legt als ouders/verzorgers bij het regelen van
de opvang van onze leerlingen.
We leggen graag even kort de situatie uit op de AquaMarijn. Het lijkt of de problematiek meevalt omdat we
na de zomervakantie heel sporadisch hebben gevraagd om bij afwezigheid van een leerkracht de leerlingen
thuis op te vangen. Een vraag die eigenlijk niet gesteld zou moeten worden, maar we zien dat het verdelen
van leerlingen over andere groepen stagnatie oplevert in nog meer groepen. Maar er zijn veel meer situaties
waarin er momenteel geen invaller gevonden kan worden bij ziekte van een leerkracht. Meer dan de helft
van alle ziektevervanging lossen we momenteel schoolintern op. Niet voelbaar voor u als ouders/verzorgers
maar het legt wel een enorme druk op de organisatie.
De vraag is dus waar de huidige problemen dan wel voelbaar zijn. Naast alle groepsleerkrachten zetten we
in ons onderwijs ook ‘plusleerkrachten’ in. Zij ondersteunen individuele of groepjes leerlingen waar we extra
zorg willen bieden. Een goed zorgsysteem vinden we vanzelfsprekend essentieel. Om te voorkomen dat bij
ziekte een groep geen leerkracht heeft, worden momenteel de ‘plusleerkrachten’ ingezet om groepen
leerlingen niet te hoeven verdelen over de andere groepen en aan ouders/verzorgers geen ‘thuisopvangverzoek’ te hoeven doen.
We proberen dus waar enigszins mogelijk de fricties intern op te lossen. Maar het grote probleem is er
(hoewel minder zichtbaar) wel degelijk. Maar het kan niet anders dan dat er minder onderwijstijd voor onze
leerlingen beschikbaar is. Er zal uit de overheid echt meer geïnvesteerd moeten worden, willen we in de zeer
nabije toekomst de kwaliteit bieden welke nodig is. We hopen van harte dat de politiek onze boodschap
oppakt en er direct mee aan de slag wil.
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Vacature oudergeleding Medezeggenschapsraad
De MR zoekt een ouder die plaats wil nemen in de Medezeggenschapsraad (MR) van cbs Aquamarijn. De
MR is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van
de school. De MR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook wel eens een beslissende rol in
beleidszaken. In een tijd dat er veel speelt in het basisonderwijs biedt u dit wellicht de mogelijkheid om dit
proces van dichtbij mee te maken. Als u interesse heeft kunt u een email sturen naar mr@cbsaquamarijn.nl.
Beschrijf daarin ook uw motivatie om plaats te nemen in de MR. Bij meerdere aanmeldingen zal er een
verkiezing plaats vinden. Reageren kan tot vrijdag 26 januari.
Even voorstellen
Mijn naam is Willemijn Sterke en ik vervang in de bovenbouw Daniëlle als intern begeleider
gedurende haar zwangerschapsverlof. Vanaf januari zult u mij elke donderdag tegen
kunnen komen op de Aquamarijn. Ik ben 41 jaar, getrouwd en ik woon in het mooie dorpje
Eeserveen in Drenthe. Ik ben ZZP-er en heb twee bedrijven. Ik ben onderwijsbegeleider
vanuit Sterke Begeleiding (vanuit dit bedrijf ben ik op de Aquamarijn aanwezig) en ik ben
ook (school)fotograaf vanuit Sterke Fotograaf/Sterke Schoolfoto. U ziet, mijn achternaam
zorgt voor Sterke bedrijfsnamen! Met deze twee bedrijven krijg ik mijn weken goed gevuld en ik doe het werk
met veel plezier. Als er een dag in mijn agenda leeg blijkt te zijn, dan val ik af en toe ook nog in om zo het
gevoel van het voor de groep staan niet te verliezen. Ik ben van oorsprong een bovenbouwleerkracht en in
de bovenbouw lesgeven is nog altijd erg leuk om te doen. Naast al het harde werken sport ik graag, wandel
veel met onze twee honden, doe ik tussendoor nog de HBO opleiding Toegepaste Psychologie (een lange
termijn project) en hang ik ook gewoon graag op de bank met een goede film op de televisie. Ik ben op de
Aquamarijn tot ongeveer half april en ben blij dat ik dit hard werkende team van leerkrachten met mijn kennis
en kunde in deze periode mag ondersteunen.
Gouden Kanjerweek
In de eerste schoolweek in 2018 besteden we net als in de twee eerste schooljaarweken extra aandacht aan
de Kanjerafspraken die we schoolbreed hanteren. Omdat we willen benadrukken dat we ‘samen school zijn’.
Agenda
Kerstvakantie
Nieuwjaarsgroet
Gouden Kanjerweek
MR
GMR
Nationale voorleesdagen

maandag 25 december t/m vrijdag 5 januari
maandag 8 januari vanaf 8.20 uur
1e schoolweek 2018
dinsdag 9 januari
donderdag 18 januari
woensdag 24 januari t/m vrijdag 2 februari

INFORMATIE VAN BUITEN
Kinderkerstvoorstelling in de Nieuwe Kerk Groningen
Op zondag 24 december 2017 organiseert de Nieuwe Kerk in Groningen een speciale kerstvoorstelling voor
kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Voor die gelegenheid wordt de kerk omgetoverd tot een levende kerststal
met een echte ezel!
Het ezeltje Eppo vertelt het eeuwenoude kerstverhaal. Amateurtoneelspelers en leden van de Nieuwe
Kerkgemeente vertolken de rollen van de herders, de engelen, de wijzen en natuurlijk Jozef en Maria en hun
pasgeboren kindje Jezus. Muziek speelt een belangrijk rol in de dienst.
Er zijn dit jaar twee voorstellingen. De eerste is om 18.00 uur, de tweede om 19.30 uur. De toegang is gratis,
met collecte na afloop. Kijk ook op www.nieuwekerkgroningen.nl
Meer informatie: Desiree Bosch, telefoon 050-5490594
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 begeleider (Lourien Groenendal).
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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Bibliotheek
ROALD DAHL FESTIVAL
28, 29 & 30 DECEMBER
HET LEUKSTE UITJE TIJDENS JE KERSTVAKANTIE! BELOOFD!

Dit jaar is ons thema magie. Voor het tweede achtereenvolgende jaar organiseren we het Roald Dahl festival
en alles heeft een magisch tintje.
https://www.groningerforum.nl/events/roald_dahl_festival
VIND DE MAGISCH GOUDEN TOVERSTAF!
Bij onze bibliotheken kunnen kinderen t/m 12 jaar een magische gouden toverstaf vinden.
Vind jij zo’n wonderexemplaar dan win je twee combikaartjes voor de film “Gruwelijke rijmen” én het
magische Fantasielab. Dus …. hupsakadee als de snoskommers naar de bibliothee(K)
BIBLIOTHEEK GESLOTEN TIJDENS FEESTDAGEN
Eerste en Tweede Kerstdag | maandag 25 december en dinsdag 26 december
Nieuwjaarsdag | maandag 1 januari 2017
(De inleverbus is afgesloten van vrijdag 28 december 18.00 uur tot dinsdag 2 januari 10.00 uur)
GROTE BOEKVERKOOP IN DECEMBER
Om ruimte te maken zijn er in bibliotheek Vinkhuizen veel tweedehandsboekenboeken te koop voor een
klein prijsje:
actuele informatie over activiteiten en aangepaste openingstijden is te vinden op: www.groningerforum.nl.
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