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Algemeen
De maand februari is korter door de voor ons liggende voorjaarsvakantie. Vijf maart begint de school weer.
Omdat dus ook de maand maart korter is ontvangt u deze keer de ‘combi-nieuwsbrief’ Februari/Maart 2018.
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.
Tot de voorjaarsvakantie is het thema: Je krijgt wat je verdient!
● Inhoud: Je krijgt wat je verdient, maar verdien je ook wat je krijgt? Over gelijke en ongelijke behandeling,
over beloning en straf. Over een kans verdienen voor een nieuwe toekomst.
● In de bijbel gaat het over: Schulden bij de koning (Matteüs 18); Arbeiders in de wijngaard (Matteüs 20);
De talenten (Matteüs 25); Het ongeluk met de toren (Lucas 13); De boom zonder vruchten (Lucas 13);
Zacheüs (Lucas 13).
Rookvrij schoolplein
In het kader van Op weg naar een Rookvrije Generatie pleiten we samen met de Feniks voor
een rookvrij schoolplein. We roepen daarom alle ouders/verzorgers op om niet te roken op de
schoolpleinen. Kinderen moeten rookvrij kunnen opgroeien. Daar hoort dus ook een rookvrij schoolplein
bij. Alle scholen zijn verplicht voor 2020 hun schoolterrein rookvrij te maken. Samen met heel veel
andere scholen willen we daar nu al graag inhoud aan geven. Bij de toegangen naar het schoolplein
wordt daarom een speciaal daartoe ontworpen bord geplaatst.
Voor meer informatie: https://rookvrijegeneratie.nl

Ouderportaal
Inmiddels werken we al weer geruime tijd met ons digitale Ouderportaal. Het gaat langzaamaan al wennen
en we horen goede en enthousiaste reacties. Daar zijn we erg blij mee omdat we al een tijdje zochten naar
een digitaal medium waarmee een betere, snellere en meer actuele informatie-uitwisseling naar u als
ouders/verzorgers mogelijk was. Een e-mail kunt u het beste gewoon naar het schoolmailadres versturen.
Hiervoor zetten we het ouderportaal namelijk (nog) niet in. Dit om te voorkomen dat berichten via teveel
verschillende kanalen de school bereiken (en een reactie dus kan uitblijven).
Onderwijsstaking 14 februari
We hebben u in de afgelopen week al gemeld dat de school vanwege de onderwijsstaking in de noordelijke
provincies is gesloten op 14 februari as. De actiebereidheid in het basisonderwijs is opnieuw zeer hoog.
Tegelijkertijd houden de effecten ook de leerkrachten bezig. We begrijpen zeer goed de impact die het sluiten
van de school voor ouders en leerlingen heeft. Maar ook de leerkrachten voelen zich er erg ongemakkelijk bij.
Het liefst zouden ze gewoon willen werken. Ondanks de eerdere stakingsacties is er nog
steeds geen enkele toezegging vanuit de minister om het hoofd te bieden aan de huidige
en toekomstige bedreigingen (geen vervangingen, groepen verdelen, groepen naar huis
en elke vorm van extra leerling-ondersteuning moeten schrappen). Wanneer er niets
gebeurt, zullen er in de komende jaren enkel nog meer negatieve effecten optreden.
Grote zorg over het afbrokkelen van de kwaliteit van het basisonderwijs is de drijfveer
onder de grote actiebereidheid. We blijven hopen dat de minister zeer binnenkort met
gewenste toezeggingen/ oplossingen komt.
Pleintoezicht voor schooltijd
Van oudsher bestaat er al pleintoezicht wanneer de leerlingen buiten spelen. En dat moet ook vooral zo
blijven. Omdat tegenwoordig de schoolbel al om 8.20 uur klinkt en de leerlingen dan ook al naar binnen
kunnen, is dus het spelmoment voor schooltijd vervallen. Er stond altijd nog wel een leerkracht buiten,
samen met haar/zijn groep. Deze groep ging dan pas na half negen met de leerkracht naar het lokaal. Een
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situatie die eigenlijk best wel een beetje vreemd is. Na de voorjaarsvakantie gaat de ‘pleinleerkracht’ daarom
voor schooltijd niet meer naar het plein en zijn/haar leerlingen komen dan net als de andere kinderen
gewoon om 8.20 uur naar binnen. Voor iedereen veel rustiger en minder verlies van onderwijstijd. Wel staat
elke morgen een leerkracht bij de buitendeur stand-by voor het geval er hulp of aandacht nodig is.
Schoolreizen en schoolkamp
Het lijkt nog heel ver weg maar achter de schermen wordt alweer hard gewerkt aan het organiseren van de
de schoolreizen. U ontvangt volgende week alle informatie over de data, de bestemmingen en de wijze van
betalen. Tegen die tijd zal de zon zich vast iets meer laten zien.
Rapporten en voortgangsgesprekken
Groep 8:
De kinderen van groep 8 krijgen hun rapport mee op vrijdag 16 februari.
De adviesgesprekken vinden plaats op maandag 19 februari en woensdag 21 februari.
U kunt zich vanaf woensdag 7 februari intekenen via het ouderportaal!
Groepen 1-7:
Op vrijdag 9 maart krijgen de kinderen van de groepen 1 t/m 7 hun eerste rapport van dit
schooljaar mee naar huis. De rapportgesprekken vinden plaats op donderdag 15 maart en
dinsdag 20 maart.
U kunt zich van vrijdag 23 februari tot vrijdag 9 maart intekenen via het ouderportaal!
Personele zaken
Juf Pauline heeft veel last van haar rug en haar been. Ze blijft zich er hardnekkig tegen verzetten en wil waar
enigszins mogelijk gewoon de lessen voor haar groepen blijven verzorgen. Ze heeft diverse onderzoeken
gehad waaruit moet blijken of langer doorwerken wel verstandig is. We houden de ouders van haar groep op
de hoogte.
Juf Alide is een paar keer even op school geweest. Omdat de pijn weer terugkeert zal haar re-ïntegratie
langer duren als gehoopt. Voor de school best wel even een tegenslag.
Juf Leonie (Giessen) en juf Cyanda pakken heel voorzichtig weer een aantal taken op. We hopen dat na alle
tegenslag en de vele ingrijpende behandelingen dit de opmaat is naar een nieuwe start.
Schoolbibliotheek
Verschillende ouders en kinderen hebben het al ervaren:
De boeken die de kinderen lenen in de schoolbibliotheek (met hun schoolpas) komen ook terecht op de
lenerspas die u thuis hebt. Dit kan helaas niet worden veranderd. Wat we als school kunnen doen is u
hierover informeren, zodat u thuis niet onnodig zoekt naar boeken die uw kind op school leest.
Koningsspelen
Misschien heeft u de wijziging al op het ouderportaal voorbij zien komen. De Koningsspelen hadden wij net
als in voorgaande jaren gepland op de dag voor de meivakantie (donderdag 26 april). Nu blijkt dat de
landelijke Koningsspelen worden gehouden op vrijdag 20 april. We hebben de datum daarom aangepast.
Meer informatie over de Koningsspelen kunt u lezen in de nieuwsbrief van april as.
Grote Rekendag
Rekenen vinden we belangrijk. Heel erg belangrijk zelfs.
We doen daarom opnieuw weer mee met De Grote Rekendag op woensdag 28 maart as.
Het thema van deze prachtige Rekendag is dit jaar: 'De school als pakhuis'.
De leerlingen gaan systematisch nadenken tijdens het inventariseren, stapelen, verplaatsen
en coderen. Het doel is de kinderen nadrukkelijk onderzoekend te laten leren.
Want zelf ontdekken levert inzicht op. En niet onbelangrijk: het maakt rekenen leuk! Superleuk!
Tip voor thuis
Extra oefenen met rekenen op een leuke manier?
Via onderstaande link komt u op een website met veel nuttige offline rekenspelletjes om samen thuis te
spelen. https://wijzeroverdebasisschool.nl/rekenspelletjes/
Uit de Ouderraad
Mocht je als ouder ook wat willen betekenen voor de school? We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe
leden. Kom gerust vrijblijvend langs op één van onze vergaderingen of spreek iemand van ons aan. Voor
meer informatie kun je mailen naar ons mailadres: or.gravenburg@csbaquamarijn.nl
We zijn ons alweer aan het voorbereiden op de komende activiteiten. Te denken valt aan de projectweek en
de Koningsspelen.
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Voorjaarsvakantie
Bijna niet voor te stellen, maar de voorjaarsvakantie is alweer in aantocht. De laatste week van februari
mogen we even lekker bijkomen van de eerste twee schoolmaanden in 2018. Vooral niet vergeten om ervan
te genieten. We hebben vakantie van maandag 26 februari tm vrijdag 2 maart.

Agenda
Inloopmiddag
Stakingsdag basisonderwijs
Margemiddag
Rapporten groep 8
MR
Adviesgesprekken groep 8
Voorjaarsvakantie
Rapporten groep 1 t/m 7
Rapportgesprekken
Grote Rekendag
GMR
Paasviering op school
Goede vrijdag

donderdag 8 februari
woensdag 14 februari
donderdag 15 februari (vanaf 12.00 kinderen vrij)
vrijdag 16 februari
maandag 19 februari
maandag 19 februari en woensdag 21 februari
maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart
vrijdag 9 maart
donderdag 15 maart & dinsdag 20 maar t
woensdag 28 maart
donderdag 29 maart
donderdag 29 maart
vrijdag 30 maart (kinderen vrij)

INFORMATIE VAN BUITEN
Sociaal Verpleegkundige
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 de Sociaal
Verpleegkundige maken via de leerkracht of de intern begeleider (Lourien Groenendal).
U wordt vervolgens gebeld om een afspraak te maken.
Het is ook mogelijk om zelf direct contact op te nemen: https://wij.groningen.nl/contact

Maandag 26 februari
tm
vrijdag 2 maart 2018
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