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Omdat de meimaand veel vakantiedagen telt, hebben we de maandbrieven van mei en juni samengevoegd.
Nieuwsbrief
De nieuwsbrief van cbs AquaMarijn wordt onder alle ouders/verzorgers verspreid via ons ouderportaal.
Ook plaatsen we de nieuwsbrief op de website van de school onder het 'tabblad' Nieuwsbrief.
We willen graag benadrukken dat zowel de berichten via het ouderportaal als de nieuwsbriefinformatie
belangrijk zijn om alle activiteiten en ontwikkelingen op school goed te volgen.
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 maanden en mei zijn de thema’s:
Niets te kiezen?
■ Inhoud: Over wat er vastligt in het leven, wat voor ons gekozen wordt en de ontdekking welke keuzes je
zelf kunt maken.
■ Bijbel: in de bijbel lezen we het verhaal van Ruth.
Macht
■ Inhoud: Over macht en onmacht; over dwang, gezag en de kracht om te overtuigen.
■ Bijbel: in de bijbel lezen we de verhalen over Saul en David (1 Samuël 16-17).
Vol emotie
■ Inhoud: Over het gevoelsleven van David, zijn liefde voor God, voor muziek, voor Batseba; zijn verdriet om
de dood van Jonatan. Zijn spijt over wat hij gedaan heeft.
■ Bijbel: in de bijbel lezen we over David als koning (2 Samuël 5-8), David en Batseba en David en Natan (2
Samuël 11-12).
Koningsspelen
Op vrijdag 20 april hebben we samen met de kinderen de Nationale Koningsspelen gevierd.
Met de hulp van de ouderraad, wijkraad en vele hulpouders is het een zeer geslaagde dag geweest.
We hebben gesport, gezongen en gedanst en daarna hebben we deze zonovergoten dag afgesloten met
een gezellige zonnige rommelmarkt. Op het ouderportaal zijn veel foto’s geplaatst en op de website staat
een korte sfeerimpressie van deze dag!
4 en 5 mei

Avondvierdaagse:
Maandag 14 mei t/m donderdag 17 mei
Dankzij een groep ontzettend enthousiaste ouders kan de avondvierdaagse ook dit jaar
weer door gaan. Opgeven voor de avondvierdaagse kan nu alleen nog via de wandelbond:
avond4daagsereitdiep@gmail.com
De start van de 5 km is om 18.30 (laatste avond om 19.00) en de start van de 10 km is om 18.00.

Projectweken: Woensdag 16 mei t/m vrijdag 25 mei
Op woensdag 16 mei a.s. starten wij met ons jaarlijkse project waar we met de groepen 1 t/m 8
aan werken. Het thema van dit project zal zijn 'AquaMarijn Dierenplein'. In elke klas zal er een
bepaald onderdeel van het enorme dierenrijk aan de orde komen.
Ook staan er verschillende bezoekjes en/of gastlessen op het programma. Via de leerkracht van
uw kind hoort u wanneer er hulpouders nodig zijn. Op vrijdag 25 mei a.s. sluiten wij het project af
met een tentoonstelling. Wij nodigen u van harte uit om vanaf 12.00 uur te komen kijken in
de verschillende groepen. U mag uw eigen kind(eren) vanaf 12.00 uur ophalen uit de klas om
dan samen de tentoonstelling te bekijken.
Kinderen die niet om 12.00 uur worden opgehaald blijven uiteraard tot 12.30 uur bij de leerkracht.
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Ook thuis kan al geoefend worden voor de opening van AquaMarijn Dierenplein:
https://www.youtube.com/watch?v=DVFyGTEsw7s
Ook de ouderraad is al druk bezig met de Projectweken. Wat gaat de ouderraad organiseren:
"Dierenkoekjes”-verkoop voor het goede doel!
In de projectweek willen we ook aandacht besteden aan goede doelen rondom dieren. Tijdens de afsluiting
van de projectweek willen we daarom zelfgebakken koekjes in de vorm van dieren verkopen.
De opbrengst zal gaan naar een goed doel gerelateerd aan ons thema.
Na de vakantie hoort u meer hierover en volgt er een oproep voor gezinnen die thuis koekjes willen bakken.
Schoolreisbetalingen
Nog niet alle schoolreizen zijn betaald. Hierbij het nadrukkelijke verzoek het schoolreisbedrag z.s.m.
over te maken. We sturen de schoolreisbrief als bijlage nog een keertje mee met deze nieuwsbrief.
Zondag 13 mei

Schoolfotograaf
Op dinsdag 29 mei en donderdag 31 mei zal de schoolfotograaf op school aanwezig zijn.
Dit jaar worden er groepsfoto’s, individuele foto’s en broertjes/zusjes foto’s gemaakt.
De planning voor deze dagen is als volgt:
Dinsdag 29 mei:
Donderdag 31 mei:
Individuele foto’s groep 6 t/m 8
Individuele foto’s groep 1 t/m 5
Groepsfoto’s groep 6 en 7
Groepsfoto’s groep 1 t/m 5
Broertjes/zusje schoolgaand
Op dinsdag 29 mei is er vanaf 14.30 uur ruimte voor broertjes/zusjes-foto’s van kinderen die op school zitten
met hun broertjes/zusjes die nog niet op school zitten.
De foto’s worden in het speellokaal gemaakt.
De groepsfoto’s van de groepen 8 worden in overleg met de leerkrachten op kamp gemaakt.
Via de schoolfotograaf krijgt u een bericht over het bekijken/bestellen van de foto’s.
Ik kom van jullie een kiekje maken op
dinsdag 29 mei of op donderdag 31 mei!!

Er hebben zich na de vorige oproepen nog geen nieuwe ouders
voor de ouderraad gemeld! Daarom nogmaals een dringende
oproep aan alle ouders:
Wie wil(len) een actieve rol op zich nemen als lid van onze ouderraad?

Zondag 17 juni
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Agenda
Meivakantie
Avondvierdaagse
Projectweken
Pinksteren
Inloopmiddag
MR
CITO toetsen
GMR
Margedagen
Schoolreisweek
Schoolkamp
Margemiddag
MR
GMR
Rapporten

vrijdag 27 april t/m vrijdag 11 mei
maandag 14 mei t/m donderdag 17 mei
woensdag 16 mei t/m vrijdag 25 mei
maandag 21 mei
woensdag 30 mei
donderdag 31 mei
maandag 4 juni t/m vrijdag 15 juni
donderdag 7 juni
donderdag 7 juni en vrijdag 8 juni
maandag 18 juni t/m donderdag 21 juni
maandag 18 juni t/m woensdag 20 juni
maandagmiddag 18 juni vanaf 12.00 uur
dinsdag 26 juni
donderdag 28 juni
vrijdag 29 juni

INFORMATIE VAN BUITEN
Uit de wijkraad

!!! B E L A N G R IJ K !!!

Natuurlijk: avontuurlijk!
Heeft u ook wel eens gekeken naar het hobbelige, drassige stukje grasland achter de school en gedacht:
daar moesten ze eens iets mee gaan doen?
Wij, wijkraad Gravenburg, hebben het idee om het er een natuurlijke speel- en ontmoetingsplek voor de wijk
van te maken in samenwerking met de scholen, Kids First, SKSG en de gemeente. Waar kun je dan zoal
aan denken? Plukbosje, verdwaalpaadjes, vlinder- en bloemenweide en natuurlijke speelelementen.
Wij willen dit idee graag verder uitwerken, maar alleen als er in de wijk voldoende draagvlak voor is.
Daarom de vraag:
ben je inwoner van Gravenburg of De Held en vind je dit een waardevolle aanvulling voor de wijken?
Laat dan je stem horen in de poll op de Facebooksite van Gravenburg:
https://m.facebook.com/gravenburg/?locale2=nl_NL

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 begeleiders (Lourien Groenendal en Daniëlle v.d. Maas).
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

We wensen iedereen een zonnige en stralende meivakantie!
Maandag 14 mei gaan de schooldeuren weer open.
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