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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.
Gouden weken
Ook dit schooljaar starten we natuurlijk met de twee Gouden Weken! Prachtige dagen met
veel activiteiten rondom het samen school zijn en de positieve rol die we daar samen in kunnen
en moeten vervullen. We zijn natuurlijk niet voor niets een kanjerschool! We vertrouwen elkaar
en spelen en werken samen. En daarom maken we samen goede afspraken. Volgende week
vrijdag sluiten we de Gouden Weken af met het plaatsen van een handtekening of vingerafdruk
onder de gemaakte afspraken.
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 september:
▪ Startweek
Opstarten van het nieuwe schooljaar.
Bijbel: Tien bruidsmeisjes (Matteüs 25, 1-13).
▪ Ontwerpen
Nieuw maken, creëren, in het leven roepen, ontwerpen.
Over de uitdaging voor de mens om zijn wereld vorm te geven
en te vernieuwen.
Bijbel: Scheppingsverhaal (Genesis 1).
Personele zaken
Juf Leonie is deze week met haar behandelingen gestart. We vinden het bijzonder om te zien en te horen
hoe betrokken onze kinderen en ouders zijn. We horen van veel ouders dat ze heel graag een blijk van
medeleven willen geven. We zullen daarom bij juf Anja opnieuw een brievenbus neerzetten om ervoor te
zorgen dat uw post ook bij juf Leonie terecht komt.
Directeuren basisonderwijs slaan alarm
De directeuren in het basisonderwijs zijn opgeroepen om in actie te komen nadat duidelijk werd dat de
afgesproken salarisverhogingen en de middelen voor het verlagen van de werkdruk niet voor hen zouden
gelden. Voor het eerst zijn de directies van basisscholen niet meegenomen in een nieuwe Onderwijs-CAO
en daar zijn we zeer verontwaardigd over. Er is door de schoolleiders-bonden daarom opgeroepen in actie te
komen.
Op 12 september as. wordt de directeuren in het basisonderwijs gevraagd om het brandalarm af te laten
gaan. Als een alarmsignaal richting Den Haag. Als directeur steun ik de oproep om tot actie over te gaan,
maar het af laten gaan van het brandalarm op cbs AquaMarijn is een vorm die ik niet passend vind om het
doel te bereiken. Wanneer er binnenkort andere, beter passende actiemiddelen worden ingezet, zal ik u
hierover informeren.
Met een vriendelijke groet,
Jos Groenewold
Startgesprekken
Volgende week staan de eerste startgesprekken al gepland. Het doel is dat het startgesprek leidt tot een
grotere wederzijdse betrokkenheid en mede daardoor zorgt voor een lagere drempel.
We willen duidelijk maken dat het samen optrekken in de ontwikkeling van uw kind voor ons essentieel is.
De startgesprekken vinden plaats op dinsdag 11 september en donderdag 20 september.
U kunt zich via het ouderportaal intekenen voor een gesprek met de leerkracht van uw kind.
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Sportdag
Op woensdag 19 september a.s. is het zover: de sportdag!
Graag willen wij u alvast informeren over deze actieve dag vol beweging.
Groep 1 t/m 3: de groepen 1, 2 en 3 blijven tijdens de sportdag op school. We beginnen deze dag, net als
normaal, om 8.30 uur in de klas. Daarna starten we met een warming-up op het bovenplein.
U bent natuurlijk meer dan van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn (en deel te nemen).
Na de warming-up zullen er in en om de school allerlei sportieve activiteiten voor de kinderen georganiseerd
worden. Carina Kamps van Personal Body Shape gaat een dansles verzorgen voor de groepen 1, 2 en 3.
Meer informatie kunt u vinden op haar website, www.personalbodyshape.nl.
Om 12.30 uur is de sportdag afgelopen.
Groep 4 t/m 8: de sportdag vindt plaats op het sportpark van Vinkhuizen: "West-End".
Het adres: Zilverlaan 10/3. We verwachten de kinderen om 8.45 uur op het sportpark. We starten dan met
een warming-up met alle groepen. En natuurlijk bent u hierbij van harte welkom en uitgenodigd om aan de
warming-up mee te doen. Na de warming-up zullen de kinderen met hun groep 4 verschillende clinics
aangeboden krijgen. Om 12.15 uur is de sportdag afgelopen en kunt u de kinderen weer ophalen.
De kinderen mogen in sportieve kleding en op sportschoenen op school/sportveld verschijnen! Voor de
ochtendpauze mogen de kinderen, net als altijd, drinken/eten meenemen.
Tip: extra drinken is op een sportieve dag als deze zeker geen overbodige luxe!
Wij kijken uit naar een gezellige en vooral sportieve sportdag!
Pippi Langkous
Dit schooljaar zijn we als team gestart met “de wijze uitspraken van
Pippi Langkous”. Een start die ons best wel aan het denken heeft gezet.
U heeft bij het binnenlopen in school misschien al wel een prachtige
uitspraak van Pippi Langkous aan de wand zien hangen:
“Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan”.
Een uitspraak met een geweldige diepgang en die we komend schooljaar
(en de vele jaren daarna) nog vaak zullen noemen. In het eerste teamoverleg
hebben we Pippi’s uitspraak de volgende betekenis meegegeven:
Weg met je angsten en voorbehouden
en durf je comfortzone los te laten.
Start je zoektocht van het ontdekken en wees nieuwsgierig.
Zoek de uitdaging op en heb de wil om grenzen te verleggen.
Laat je niet ontmoedigen en zie altijd de kansen.
Heb durf en lef en wees niet bang om fouten te maken.
Geloof in je eigen kunnen en durf voorop te gaan en leiding te nemen.
Zit niet bij de pakken neer en kijk vooral vooruit.
Heb verlangen en zie uit naar straks en morgen
en ontdek de geheimen van leven en van het leven zelf.
Informatieavonden
De informatie-avonden staan dit jaar gepland op:
- Dinsdag 25 september voor de groepen 5 t/m 8
19.00-19.45 uur : groepen 5 en 6
20.00-20.45 uur : groepen 7 en 8
- Donderdag 27 september voor de groepen 1 t/m 4
19.00-19.45 uur : groepen 3 en 4
20.00-20.45 uur : groepen 1 en 2
Tijdens deze informatieavonden kunt u kennismaken met de leerkracht, wordt informatie gegeven over de
gebruikte methoden, aanpakken en werkwijzen (kanjerschool, ons instructiemodel, de gebuikte materialen).
In hoofdlijnen wordt de inhoud van de leerstof uitgelegd. Ook komt de dagelijkse gang van zaken in de groep
aan de orde. We hopen dat veel ouders/ verzorgers van de gelegenheid gebruik maken om op deze
avonden geïnformeerd te worden over ons onderwijs en hoe we dat vorm geven. Onze GGD-schoolver-

pleegkundige (Ashira Slikker) komt langs om zich kort even voor te stellen en toe te lichten wat ze
voor u kan betekenen.
Tegemoetkoming Ouderbijdrage Schoolfonds
Voor ouders/verzorgers die in aanmerking komen voor de tegemoetkoming Ouderbijdrage de volgende
informatie:
In de maand september hebben rechthebbende ouders die bij de gemeente Groningen bekend zijn een brief
over de tegemoetkoming Ouderbijdrage Schoolfonds ontvangen. Deze brief graag op school inleveren voor
1 december 2018!
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Ouders die de ouderbijdrage al aan school hebben betaald, kunnen de brief inleveren bij de dienst
SOZAWE. De dienst betaalt deze tegemoetkoming dan aan de ouders uit. Indien u denkt voor deze
vergoeding in aanmerking te kunnen komen, maar u heeft geen brief gekregen van de Gemeente
Groningen, dan dient u zelf contact op te nemen met Sociale Zaken en Werk. School kan hierin niets voor u
betekenen. Wanneer u daar prijs op stelt, kan Anja Diever (schooladministratie) assisteren bij het invullen
van de formulieren. Let op: voor ieder kind dient een apart formulier ingevuld te worden! Indien u de brief
van de Gemeente op school heeft ingeleverd, is de Ouderbijdrage betaalt en een deel van het schoolreisje.
Let op: indien u er voor kiest het geld eerst op uw eigen rekening te laten storten, moet u daarna z.s.m. zelf
het ontvangen bedrag naar de schoolrekening overboeken.
Nieuws uit de bibliotheek
We beginnen onze tweede schooljaar met de Bibliotheek op School. We zijn er trots op dat we een mooie
collectie boeken hebben (nu al meer dan 3600!) en dat er zoveel kinderen zoveel plezier van hebben.
We danken ook iedereen die boeken heeft gedoneerd en boeken heeft helpen plastifceren. Wij proberen
elke schooldag de bibliotheek open te hebben, zodat élke klas een kans heeft om boeken te lenen. Helaas
komen we daar tot nog toe dit jaar mensen voor te kort. Heeft u 1,5 uur tijd, één keer in de week, twee
weken, maand, trimester.. om te helpen? Meld u zich dan alstublieft aan. Moeders, vaders, oma's en opa's
etc zijn allemaal welkom. U wordt de eerste keer begeleid en heeft indien nodig altijd support van een
enthousiast en gezellig team.
U kunt zich aanmelden bij schoolbibliotheek.aquamarijn@vcog.nl of bij de leerkracht
van uw kind. Donaties van boeken kunt u inleveren bij de leerkracht of de administratie.
Ook liggen er in de hal weer stapeltjes boeken klaar die geplastificeerd moeten worden.
U helpt ons enorm als u een stapeltje meeneemt om te kaften.

Agenda
Op de website hadden we al de vakantieperioden en de margedagen vermeld. Inmiddels zijn alle data
gepland. U kunt deze overnemen vanuit het Ouderportaal en/of vanuit de Jaargids 2018-2019.
De jaargids kunt u vinden op onze website.
De agenda op het ouderportaal kende afgelopen dinsdag nog een paar vervelende foutjes. Deze zijn
inmiddels hersteld en aangepast naar de goede data.
September:
Startgesprekken
dinsdag 11 september en donderdag 20 september
Afsluiting Gouden Weken
vrijdag 14 september
Sportdag
woensdag 19 september
Informatieavond 1 t/m 4
dinsdag 25 september
Kinderpostzegelactie
woensdag 26 september
Informatieavond 5 t/m 8
donderdag 27 september
Nieuwsbrief oktober
vrijdag 28 september

Nieuws 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

De training ‘Druk en Dwars’
Deze training wordt al enkele jaren gegeven vanuit Wij Hoogkerk in samenwerking met de Hanze
Hogeschool die deze training heeft ontwikkeld.
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Het is een training waarbij ouders steun en handvatten krijgen die eenvoudig toepasbaar zijn met een goed
resultaat. U en uw kind gaan elkaar weer beter begrijpen en de sfeer in huis zal verbeteren. De training is
speciaal voor kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar. Het is een actieve training waar ook huiswerkopdrachten
bij horen. De ouderbegeleiding start na de herfstvakantie op de maandag avonden van 19.30 tot 21.30
uur.Trainingsdata zijn 29 okt / 5 nov / 12 nov / 19 nov / 26 nov / 10 dec / 17 dec.Er kunnen maximaal 10
ouders aan mee doen! Belangstelling? Neem dan contact op met:
Marijke
06 11614542 Marijke.Konter@wij.groningen.nl
of
Marjolein
06 11585302 Marjolein.Keulen@wij.groningen.nl

Training Kind & Scheiding.
Een echtscheiding is een ingrijpende gebeurtenis voor zowel ouders als kinderen.
Naast verdriet kan een echtscheiding ook stress en vragen opleveren bij kinderen.
Kinderen krijgen tijdens en na de scheiding te maken met verschillende onverwachte
en soms ongewenste veranderingen. De training Kind & Scheiding biedt kinderen hulp bij het leren omgaan
met de veranderde situatie. Voor kinderen is het fijn om met leeftijdsgenoten te praten die hetzelfde hebben
meegemaakt. Het gevoel dat ze niet alleen zijn, is vaak al een grote opluchting. Waar en wanneer? De
Training Kind & Scheiding zal in het najaar gegeven worden bij WIJ Hoogkerk (De Verbetering 3) en is voor
kinderen van gescheiden ouders in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar.
Informatie en aanmeldenVoor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met Hanneke 0629972751 hanneke.noordhof@wij.groningen.nlJolien
06-52565141
jolien.van.den.akker@wij.groningen.nl
Weerbaarheidstraining!
Kom maar op, ik ben top! In het najaar start er weer een weerbaarheidstraining bij
WIJ Hoogkerk! Als je weerbaar bent, ben je assertief. Assertief wil zeggen dat je op
een goede manier voor jezelf kunt opkomen, op een zelfverzekerde manier! In de
assertiviteitstraining gaan we hier aan werken. Deze training is geschikt voor
kinderen die zich onzeker voelen, gepest worden, uitgedaagd worden, als anderen
vervelende dingen in de buurt doen enz. De training is geschikt voor kinderen van 912 jaar!
Belangstelling
Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met:
Jan Dirk
06-25634096 Jan.Dirk.Meijer@wij.groningen.nl
Hanneke
06-29972751 hanneke.noordhof@wij.groningen.nl

Of kom bij ons langs in

de week van de opvoeding
(Wij centrum, De Verbetering 3, Hoogkerk) voor een workshop:
Kind en scheiding
dinsdag 2 oktober van 09.00 tot 10.40 uur
Druk en Dwars
donderdag 4 oktober van 12.30 tot 14.00 uur
Weerbaarheidstraining
donderdag 4 oktober van 10.00 – 11.00 uur.
Opgave voor de trainingen is dan ook mogelijk.

cbs AquaMarijn
Iedere leerling
Talentvol
Uniek
Waardevol
Kansrijk
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