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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.
Foto’s ouderportaal 2017-2018
Ons ouderportaal wordt in de zomervakantie opnieuw ingericht voor het komende (nieuwe) schooljaar. De
foto’s van dit schooljaar worden er dan afgehaald. Wanneer u nog foto’s wilt bewaren, moet u deze dus voor de
zomervakantie nog downloaden.
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 juli staat centraal het thema:
Ontwerpen
■ Inhoud: over nieuw maken, creëren, in het leven roepen en ontwerpen.
Over de uitdaging voor de mens om zijn wereld vorm te geven en te vernieuwen.
■ Bijbel: Scheppingsverhaal (Genesis 1).
Personele zaken
We hebben op personeel gebied best een bewogen jaar achter de rug. Veel collega’s moesten herstellen
van ingrijpende behandelingen of liepen dit schooljaar tegen fysieke belemmeringen aan. Gelukkig kunnen
we steeds meer positief nieuws melden. Juf Cijanda zet inmiddels de eerste voorzichtige reïntegratiestappen
en juf Leonie (groep 6) werkt alweer 3 dagen in haar groep. U kunt zich voorstellen dat we na alle
spanningen en onzekerheid hier heel erg blij mee zijn. Juf Susan werkt ook aan haar terugkeer en werkt nu
weer twee dagen in de kleutergroepen. Na de zomervakantie breidt ze haar werkdagen verder uit. Het
herstel van juf Alide is niet verlopen als gedacht. Omdat een eerste ingreep averechts werkte waren nieuwe
en aanvullende ingrepen noodzakelijk. Sinds ruim een maand reïntegreert Alide op twee ochtenden per
week. Ook hier gaat het dus de goede kant op. Juf Pauline is na vele weken van pijn geopereerd en ook
haar zien we al weer regelmatig op school. We kunnen daarom niet anders dan dankbaar zijn voor alle
positieve vooruitgang.
Rapportgesprekken
Op vrijdag 29 juni (vandaag) krijgen de kinderen van de groepen 1 t/m 7 hun laatste rapport van dit
schooljaar mee naar huis. De rapportgesprekken staan gepland op donderdag 5 juli en dinsdag 10 juli.
Voor een toelichting op het rapport kunt u zich via het ouderportaal aanmelden. Dit is mogelijk vanaf
vandaag (vrijdag 29 juni) tot woensdag 4 juli. U bent van harte uitgenodigd.
De leerlingen van groep 8 krijgen hun rapport mee op hun afscheidsavond op woensdag 18 juli.
Eindtoets Basisonderwijs
De Eindtoets Basisonderwijs 2018 is door onze leerlingen in groep 8 uitstekend gemaakt. Met een score van
538,9 ligt het gemiddelde ruim twee punten boven het landelijk gemiddelde. Heel goed gedaan dus. Toch
willen we onze onderwijskwaliteit niet enkel afmeten aan de jaarlijkse eindtoetsscore. We willen meer dan
dat zijn en ook meer dan dat kunnen bieden. Talentontwikkeling in de volle breedte, zicht hebben en houden
op elke individuele leerling en het bieden van een veilig schoolklimaat staat voor ons op de eerste plaats.
Goed basisonderwijs is voor ons dus veel meer dan een hoge eindscore op enkel cognitief gebied.
De laatste weken op weg naar de zomervakantie
Het schooljaar zit er bijna op en dus zijn we heel druk met alle voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar.
De nieuwe groepen zijn weer ingedeeld en ook de personeelsinzet is aan de groepen verbonden. We
hebben rekening gehouden met interne mobiliteitswensen en ook worden de extra toegekende 'Slobonderwijsgelden' voor ondersteuning en werkdrukverlichting direct na de zomervakantie voor het eerst
ingezet. Vandaag ontvangt u alvast de groepslijst en de personeelsinzet voor schooljaar 2018-2019.
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Donderdag 19 juli: Muziekfeest en uitzwaaien groep 8!
-Op donderdag 19 juli 2018 vieren we ons “Muziekfeest”.
De kinderen mogen deze dag verkleed op school komen. Alle groepen verzorgen deze dag een voorstelling
voor hun medeleerlingen in de gymzaal. Ook zal er in elke groep een muziekles gegeven worden met onze
nieuwe muziekinstrumenten.
-De kinderen van de groepen 8 mogen strooien. Al jarenlang een traditie op cbs AquaMarijn. Ze gaan dan bij
alle groepen langs om wat lekkers uit te delen. Aan het eind van de donderdagmiddag zullen de kinderen
van groep 8 op ludieke wijze de school verlaten. De kinderen van groep 1 t/m 7 gaan dan ook eerst naar
buiten om zo de groep 8 leerlingen uit te kunnen zwaaien!
-De kinderen nemen deze dag hun eigen eten en drinken mee. We hopen op een gezellige, muzikale dag!
Ouders en verzorgers: Super-superbedankt !
Ieder schooljaar worden er heel veel activiteiten georganiseerd. We hebben het grote
voorrecht dat onze ouders en verzorgers zeer betrokken zijn op de school van hun
kind(eren) en op alles waar we aan werken en mee bezig zijn. Meedenken en meedoen.
Dit wenst natuurlijk iedere school zich toe.
We bedanken daarom iedereen voor het in ons gestelde vertrouwen en voor alle hulp en ondersteuning bij
activiteiten in en buiten de school in het afgelopen schooljaar. Zonder dit vertrouwen en zonder al die
uitgestoken handen hadden we het dit jaar niet gered. Super-superbedankt!
Op de laatste schooldag ontvangt u als waardering voor dit alles daarom een klein presentje.
Nieuws van de schoolbibliotheek: Hulp gezocht!
Sinds onze schoolbibliotheek geopend is zien we het leesplezier bij kinderen groeien!!
En dat is natuurlijk ook het doel!
Er is het afgelopen jaar door een groep enthousiaste ouders heel hard gewerkt aan het opstarten van de
bibliotheek, het uitlenen van boeken, het beheer van de boekencollectie etc.
Deze groep ouders willen hun enthousiasme voor de schoolbibliotheek graag met een grotere groep ouders
delen, zodat met name de bieb-diensten (inname en uitleen van boeken) over meer mensen verdeeld
kunnen worden.
* De bibliotheek is elke dinsdag t/m vrijdag het laatste anderhalf uur open.
Na de herfstvakantie ook op maandag (groep 3).
* Een bieb-dienst hoeft zeker niet elke week
* Een bieb-dienst kan alleen of samen met een andere ouder
* U kunt zich ook aanmelden als invaller
* Als u zich aanmeldt, wordt u uiteraard wegwijs gemaakt in het reilen en zeilen van de bieb.
Wilt u helpen, of wilt u meer informatie:
We horen het graag via schoolbibliotheek.aquamarijn@vcog.nl

Agenda
Rapporten
Intekenen oudergesprekken
Rapportgesprekken
Kijkje in de nieuwe klas
Afscheidsavond groepen 8
Zomervakantie
1e schooldag na zomervakantie

Vrijdag 29 juni
vrijdag 29 juni tot woensdag 4 juli
donderdag 5 juli en dinsdag 10 juli
dinsdag 17 juli 11.00 uur
woensdag 18 juli
maandag 23 juli t/m vrijdag 31 augustus
Maandag 3 september
Vanaf 8.20 uur kennismaking voor iedereen
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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. Schroom niet om hiervoor contact te leggen
met de sociaal verpleegkundige Ashyra Slikker. U kunt een afspraak maken via de intern begeleiders
Lourien Groenendal (groep 1-4) en Daniëlle van der Maas (groep 5-8).
Ashira zal vervolgens contact met u opnemen voor een afspraak.
Het is natuurlijk ook mogelijk om zelf direct contact op te nemen:
Via het telefoonnummer 06 15352347 (whatsapp mag ook!) of het mailadres ashyra.slikker@wij.groningen.nl
Vakantiebieb
De vakantie wordt nog leuker met de VakantieBieb.
In de app vind je meer dan 60 e-books voor jong én oud, die je twee maanden mag lenen.
Ook als je géén lid bent van de bibliotheek.
Lees de e-books eenvoudig op je tablet of smartphone. Dat scheelt dus weer een paar boeken in de bagage.
Kinderen van 6 t/m 12 jaar maken bovendien kans op een iPad mini. Hoe? Door ons te laten weten wat hun
favoriete e-book uit de Vakantiebieb is. Kijk voor meer informatie en de spelvoorwaarden op
www.vakantiebieb.nl
De VakantieBieb is open van 1 juli t/m 31 augustus
Véél leesplezier

WIJ-Hoogkerk
Op de volgende pagina het zomer-activiteitenrooster van WIJ-Hoogkerk

Nieuwsbrief juli 2018 cbs AquaMarijn

Nieuwsbrief juli 2018 cbs AquaMarijn

