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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.
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 februari het thema: Zien.
Inhoud: Over kijken en zien, en er iets mee doen. Over de vraag hoe mensen naar elkaar kunnen omzien.
- In de Bijbel lezen we: Roeping van Jezus leerlingen (Marcus 1); Jezus loop over het water (Marcus 6);
Jezus geneest mensen (Matteüs 13,14 en 17).
● In februari-maart het thema: Spreken.
Inhoud: Over waarheid spreken, liegen, bemoedigen en oordelen. Over hoe woorden het leven betekenis
geven.
- In de Bijbel lezen we: De Bergrede (Matteüs 5); geen valse eed afleggen; bidden; Ja zeggen en nee doen;
Oordelen.
Zilveren weken
Om de Kanjertraining in de klas goed neer te zetten starten we elk nieuw schooljaar met de Gouden Weken.
Ook na de kerstvakantie willen extra stil te staan bij ons kanjerbeleid. Deze weken noemen we de Zilveren
Weken. We leren dat we als klas, school en team vooral samen sterker staan. Om dit ook echt te ervaren
hebben we, naast de vaste Kanjertrainingsoefeningen, na de kerstvakantie veel extra Kanjerspelletjes in de
groepen gedaan. Om het gevoel van “samen zijn we sterker” te versterken hebben we dinsdag 8 januari ook
groepsoverstijgend ( bijv. groep 6A en groep 1/2C) een Kanjerspel gedaan. Het is prachtig te zien hoe
saamhorigheid zo snel al zichtbaar en merkbaar wordt en hoe de spelletjes gemotiveerd en vol
enthousiasme uitgevoerd worden. We zijn trots op onze kanjers!

Stakingsoproep vrijdag 15 maart 2019
Er is vanuit de diverse onderwijsorganisaties de stakingsoproep geweest om op vrijdag 15 maart het werk
neer te leggen. De stakingsoproep betreft het gehele onderwijsveld en dus niet enkel het basisonderwijs. Het
stakingsrecht is natuurlijk een individueel recht en we melden daarom nu toch maar alvast deze datum. De
kans is heel erg groot dat de school op 15 maart is gesloten. We hopen u snel meer duidelijkheid te kunnen
bieden.
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Vignet Gezonde School!

U heeft op het ouderportaal al kunnen lezen dat we het vignet Gezonde School mogen voeren. De jury was
overduidelijk in haar oordeel: Geslaagd! Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school
voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Ons handelen en onze protocollen zijn
doorgelicht en positief beoordeeld. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!
Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de
gezondheid van hun leerlingen. Op cbs AquaMarijn hebben we ons met name gericht op de basis waarop
we alle huidige en toekomstige ontwikkelingen willen enten: welbevinden en veiligheid. Op wat we in de
genen van de school hebben zitten en wat altijd het vertrekpunt zal blijven in al ons handelen.
Binnen onze ‘Gezonde School’ wordt dit vertaald naar:
- Kinderen die lekker in hun vel zitten, leren en werken beter.
- Een Gezonde School draagt bij aan het versterken van de weerbaarheid van leerlingen.
- Leerlingen worden zich al vroeg bewust van hun eigen verantwoordelijkheid bij het maken
van een gezonde keuze.
- Op een Gezonde School is het prettig leren. Leerlingen en leerkrachten gaan op een plezierige
manier met elkaar om waardoor een veilig en prettig leef- en leerklimaat ontstaat.
Nieuwe leden Medezeggenschapsraad
In het najaar deden wij een oproep voor een nieuw MR-lid, waarop wij meerdere enthousiaste
reacties hebben ontvangen. Onze voorzitter, Janneke Metselaar, neemt aan het einde van dit
schooljaar afscheid. Naast haar rol als voorzitter vertegenwoordigt zij onze school ook in de
GMR. Doordat deze dubbele functie nu vrijkomt en er voldoende respons was op onze oproep
leek het ons een goed om twee nieuwe leden te laten toetreden tot de Medezeggenschapsraad.
Zij stellen zich hieronder aan u voor:
Graag wil ik mij als nieuw MR-lid voorstellen. Mijn naam is Elinora
Kruizinga en samen met Albert hebben we een heerlijk driespan:
Dean (groep 5a), Ynez (groep 3b) en Yeshua (nog niet
schoolgaand). Toen ik de vacature voor de MR las in de nieuwsbrief
was mijn interesse gewekt. Zelf ben ik jaren werkzaam geweest in
het onderwijs als docent (HBO en MBO) en ken dus de ins en outs
van het onderwijs.
De hoge werkdruk, de verscheidenheid aan niveaus in een groep en de snel veranderende samenleving
brengen de nodige issues mee voor het onderwijs. Daarnaast ben ik jurist en werkzaam bij de gemeente het
Hogeland. Mijn juridische kennis zet ik graag in voor de MR. Vanuit de MR ga ik meedenken en meekijken
over het onderwijs op de aquamarijn. Spreek mij gerust aan als je iets kwijt wilt over het reilen en zeilen op
de aquamarijn of als je hierover vragen hebt.
Dag! Mijn naam is Chris Holtkuile. Toen we voor de keuze stonden welke
basisschool te kiezen voor onze kinderen, waren we direct enthousiast over
CBS Aquamarijn. Er hing een prettige sfeer op school, we werden netjes
rondgeleid en de rust en structuur in de klassen overtuigde ons. Als vader
van Jochem (5a) en Thomas (1/2a) ken ik de school nu ook van de andere
kant en wordt dit gevoel vaak bevestigd. Graag wil ik actief betrokken zijn
op school binnen de mogelijkheden die er zijn, zeker omdat onze jongste
dochter Mila straks ook nog op school komt. In mijn werk als salesmanager
bij Arriva Nederland kijk ik bij verschillende bedrijven in de keuken en kan
daardoor op basis van uiteenlopende belangen meedenken in te maken keuzes. In de MR van CBS
Aquamarijn zou ik dat dan ook graag doen.
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Schoolreizen
De laatste sneeuwbuien moeten nog komen maar de schoolreizen 2019 zijn alweer gepland en geregeld. U
ontvangt daarom als bijlage de schoolreisbrief 2019. Hierin leest u alle informatie over data, bestemmingen
en de schoolreiskosten. We willen u vragen om z.s.m. het vermelde bedrag van de schoolreis van uw
kind(eren) te betalen. We bieden u daartoe twee opties. Uiterlijk 1 mei as. moeten de schoolreizen betaald
zijn.
Overlijden directeur cbs De Wegwijzer (VCOG)
Maandag 28 januari is Liesbeth Augustijn (61) overleden, directrice van cbs De Wegwijzer in Selwerd.
Kortgeleden, in oktober 2018, werd vastgesteld dat Liesbeth ernstig ziek was. Genezing was niet mogelijk en
maandag jl. is ze overleden. Namens cbs AquaMarijn hebben we de naaste familie en het personeel van
basisschool de Wegwijzer onze condoleances overgebracht.

Agenda
Margemiddag
Voorjaarsvakantie
Weer naar school
Rapporten groep 8 mee
Voortgangsgesprekken groep 8
Rapporten groep 1 - 7 mee
Voortgangsgesprekken groep 8

Maandag 11 februari: alle leerlingen zijn om 12.00 uur vrij
Maandag 18 t/m vrijdag 22 februari
Maandag 25 februari
Maandag 25 februari
Dinsdag 26 februari
Woensdag 27 februari
Donderdag 28 februari

Nieuws van buiten
Nieuwe Sociaal verpleegkundige: Ineke Treurniet
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 Ineke Treurniet. U kunt een afspraak maken via de intern begeleiders
Lourien Groenendal (groep 1-4) en Daniëlle van der Maas (groep 5-8).
Ineke 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 54352995 (whatsapp mag ook!) of het mailadres:
ineke.treurniet@ggd.groningen.nl

We wensen iedereen alvast een
heerlijke
voorjaarsvakantie!
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