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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 januari het thema: Leren.
● Inhoud: Over moeten, mogen, willen en kunnen leren als mens. Over leren en onderwijs als een
voorwaarde voor een betere wereld.
In de Bijbel lezen we: Johannes de Doper (Lucas 3); Jezus in de woestijn (Lucas 4); Jezus in de synagoge
van Nazaret (Lucas 4).

Schoenendoosactie

200 keer een vette glimlach op het gezicht getoverd!
Ook dit jaar was onze Edukans-schoenendoosactie een groot succes. En wat zijn
onze leerlingen super betrokken geweest. Wat zijn er onvoorstelbaar veel dozen rijk
en uitbundig gevuld. Maar niet alleen zomaar gevuld. De dozen zijn kunstwerken
geworden. Wat heeft iedereen daar supergoed zijn of haar best op gedaan. Je kon
niet anders dan met een brede glimlach op het gezicht en met open mond naar die
grote berg met prachtige dozen en geschenken kijken. Het maakt je trots omdat we
duidelijk willen maken dat we onze rijkdom ook willen delen daar waar het zo hard
nodig is. Inmiddels zijn de schoenendozen al onderweg naar al die kinderen die
straks verrast en ook met open mond hun geweldige verrassing mogen uitpakken.

Terugblik kerstfeest
Wat kijken terug op een prachtig kerstfeest. Dit jaar was het zelfs drie keer top. Een door ouders en
leerlingen verzorgd diner in het eigen lokaal. Heerlijk en gezellig. Volop genieten dus. Een kerstviering voor
al onze leerlingen in het gymlokaal. Voorbereid en uitgespeeld door de leerlingen van de groepen 6. En
natuurlijk mochten de ouders van de groepen 6 daar ook bij zijn. In het speellokaal een gezellig samenzijn
voor alle ouders met een lekker hapje en drankje. En daar genieten van de prachtige kerstvideoclips van alle
groepen. Er zijn zeker nog twee weken kerstvakantie nodig om alle enthousiaste verhalen aan elkaar kwijt te
kunnen. Voor iedereen die heeft meegeholpen om deze kerstactiviteiten te organiseren: Heel hartelijk
bedankt! Samen kunnen we veel. Heel veel!
Instroomgroep
Vanaf 1 februari 2019 zetten we extra formatie in om de instroom van onze nieuwe leerlingen zorgvuldig een
plek te geven. In het begin richten we ons op extra begeleiding en gedifferentieerde ondersteuning. Vanaf 1
april heeft de instroomgroep een eigen lokaal en is de extra personeelsinzet daar ok op gericht. De ouders
van onze nieuw in te stromen kleuters zijn inmiddels geïnformeerd.
Nieuwjaarsgroet
U bent van harte uitgenodigd om met ons het jaar feestelijk te starten! Op maandag 7 januari 2019 staat in
de personeelskamer om 8.20 uur de thee en koffie met wat lekkers voor u klaar.
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Zilveren Kanjerweek
In de eerste schoolweek in 2019 starten we de Zilveren Week. We willen aan het begin van dit nieuwe
kalenderjaar nogmaals extra aandacht besteden aan de Kanjerafspraken die we schoolbreed hanteren. We
zullen ook diverse groepsoverstijgende activiteiten organiseren.
Inloopmiddag dinsdag 22 januari
U bent van harte welkom om op dinsdag 22 januari tussen 14.30 uur en 15.00 uur in het lokaal van uw zoon
en/of dochter het werk van uw kind(eren) in te zien. Zo blijft u op de hoogte van alle opdrachten waaraan we
binnen de school werken. En natuurlijk is de leerkracht ook aanwezig om eventuele vragen te
beantwoorden.
Schoolplan nieuw
Na de kerstvakantie starten we met het schrijven van ons nieuwe schoolplan. Een plan dat we vierjaarlijks
maken en welke richting geeft aan nieuwe ontwikkelingen en innovaties op cbs AquaMarijn. We verzamelen
daarvoor zoveel mogelijk informatie. Aan ouders, leerkrachten en leerlingen in de hogere groepen wordt
daarom binnenkort gevraagd een vragenlijst in te vullen. We hopen dat iedereen in 2019 de lijst gaat invullen
omdat we daarmee de meest betrouwbare opbrengsten krijgen.
Wij zijn de Leerlingenraad 2018 - 2019:
Hallo ik ben Annemijn, en ik ben 8 jaar. Ik zit in groep 5a.
Ik wil graag in de leerlingenraad, omdat ik de school voor iedereen leuker en beter wil
maken.
Mijn idee is dat er bankjes op het plein moeten komen.
Mijn hobby's zijn tennis, buiten spelen en knutselen.
En mij lijkt het heel leuk om mee te denken over de school.

Ik ben Sophie en ik zit in groep 5B. Mijn grootste hobby is hockey. Ik zit in de
leerlingenraad omdat ik heel graag een aantal veranderingen zie. Ik heb hier verschillende
ideeën over.

Mijn naam is Chantal. ik zit in groep 6a.
Ik ben 9 jaar.
En mijn hobby’s zijn hockey en jazzdance.
Ik wil graag in de leerlingenraad, om buiten iets te veranderen, en ik wil buiten in de bosjes
de brandnetels weghalen.

Ik ben Demi en ik zit in 6B en mijn hobby's zijn turnen en paardrijden Ik zit in de
leerlingenraad omdat ik goede ideeën heb zoals zonnepanelen en dieren in de klas .

Hoi, ik ben Rosan, en ik ben 10 jaar oud.
Ik zit in groep 7b en het lijkt mij super om mee te denken over de school.
Mijn hobby's zijn paardrijden, lezen en creatieve dingen doen.
Ik heb een paar ideetjes voor de school.
Mijn beste idee is een schoolkrant!
Deze is voor leerlingen, door leerlingen.
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Mijn naam is Luci. ik zit in groep 5a.
Ik ben 8 jaar.
En mijn hobby is survival.
Ik wil heel graag in de leerlingenraad ,omdat ik op de school graag prullenbakken wil, omdat
ik weleens afval zie liggen.
En nog wat andere dingen wil ik veranderen.

Ik ben Renzo ik zit in groep 8A en mijn hobby's zijn kickboksen freerunning en vissen, ik zit
in de leerlingenraad omdat ik een paar leuke ideeën heb bijvoorbeeld iets voor het milieu
zoals zonnepanelen en prullenbakken of een vijver achter de school.

Ik ben Mark en ik zit in groep 8B. Mijn hobby's zijn Supercars en judo. Wat ik graag in de
leerlingenraad wil bereiken is dat we het plan van de prullenbakken voortzetten, op de plek
waar de supernova zat een nieuw toestel gaan plaatsen en een basketbalveld plaatsen. Tot
slot wil ik acties gaan organiseren. Ook wil ik graag meedenken over een groot feest op de
laatste schooldag.

Agenda
Kerstvakantie
Weer naar school
Nieuwjaarsgroet
Zilveren week
Margedag
Inloopmiddag
Nationale Voorleesdagen

24 december t/m 4 januari
maandag 7 januari
maandag 7 januari 8.20 uur
maandag 7 januari t/m vrijdag 11 januari
maandag 14 januari: alle leerlingen zijn vrij
dinsdag 22 januari
woensdag 23 januari t/m vrijdag 1 februari

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
Kinderkerstvoorstelling in de Nieuwe Kerk Groningen
Op maandag 24 december 2018 organiseert de Nieuwe Kerk in
Groningen een speciale kerstvoorstelling voor kinderen van 4 tot en
met 12 jaar. Voor die gelegenheid wordt de kerk omgetoverd tot een
levende kerststal met een echte ezel! Het ezeltje Eppo vertelt het
eeuwenoude kerstverhaal. Amateurtoneelspelers en leden van de
Nieuwe Kerkgemeente vertolken de rollen van de herders, de engelen, de wijzen en natuurlijk Jozef en Maria
en hun pasgeboren kindje Jezus. Muziek speelt een belangrijk rol in de dienst. Er zijn dit jaar twee
voorstellingen van ongeveer 45 minuten. De eerste is om 17.30 uur, de tweede om 19.00 uur. De toegang is
gratis, met collecte na afloop. Kijk ook op www.nieuwekerkgroningen.nl
Meer informatie: Desiree Bosch, telefoon 050-5490594

We wensen iedereen een heel fijn kerstfeest
en een schitterend 2019
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