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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 november: Dromen!
▪ Over dromen met je ogen open, over visioenen en toekomstdromen en over
de vraag hoe dromen de mens sterker kunnen maken.
In de bijbel lezen we over de dromen van Jesaja.
Personele zaken
Een bericht van Juf Leonie Giessen
Wat gaat de tijd snel! Inmiddels zitten de eerste twee maanden van het schooljaar er al op, maar ook mijn
eerste behandelingen. In september en oktober heb ik een aantal chemokuren gehad gevolgd door een
scan. De scan liet geen actieve tumorcellen meer zien! Ondanks dat er geen actieve tumorcellen meer
aanwezig zijn zal ik nog wel een zware behandeling moeten ondergaan. Na 19 november zal ik een laatste
zware chemokuur krijgen met daarna stamceltransplantatie.
Ik ben nu vrij goed hersteld van de behandelingen die ik al heb gehad. De bijwerkingen van de kuren zijn
weer weg, alleen mijn lichaam is nog gauw moe. Dus ik doe het rustig aan, geniet van de momenten dat ik
mij goed voel en van alle lieve mensen om mij heen die er zo voor mij zijn. Van sommige collega's heb ik
gehoord dat er af en toe naar mij wordt gevraagd. Die betrokkenheid waardeer ik zeer! Ook degene die een
kaartje heeft gestuurd, erg bedankt!
VVN fietscheck
Jaarlijks gebeuren er nog te veel ongevallen doordat fietsen niet in orde zijn.
Vaak gaat het om defecte verlichting, maar ook om remmen die versleten zijn of een
frame dat langzaam scheurt. Fietsend Nederland moet zijn fietsen beter checken!
Daarom organiseert Veilig Verkeer Nederland (VVN) in het basisonderwijs fietscontroles.
Ook bij ons op school krijgen de leerlingen de kans om hun fiets te laten keuren.
Op maandag 5 november (maandag na het weekend) mogen alle kinderen van de
groepen 6,7 en 8 met hun fiets op school komen om deze te laten controleren. We hopen
dat de fietsen prima in orde zijn. Met name waar het de verlichting betreft want het is al
weer vroeg donker.
Sint Maarten op cbs AquaMarijn (de lampionnententoonstelling)
Er wordt door alle leerlingen al hard gewerkt aan het ontwerpen en maken van de mooiste lampionnen.
Omdat de kinderen natuurlijk (en terecht) erg trots zijn op hun prachtige lampionnen worden deze
tentoongesteld op donderdag 8 november aanstaande. U bent van harte welkom om tussen 16.30 uur en
17.30 uur een kijkje in de lokalen te komen nemen.
Een belangrijk verzoek:
Wilt u uw zoon/dochter uiterlijk woensdag 7 november een lampionnenstokje
(voorzien van naam) meegeven naar school?
Let op: de lampionnen worden op vrijdag 9 november mee naar huis gegeven.
Sint Maarten in de wijk
Bericht uit de wijkraden:

Voor het vieren van Sint Maarten wordt zowel in de wijk Gravenburg als in de
wijk De Held zondag 11 november aangehouden.

Voortgangsgesprekken
Op donderdag 22 november en dinsdag 27 november vinden de voortgangsgesprekken plaats.
Vanaf dinsdag 13 november staan de gesprekken open op het ouderportaal en kunt u het gesprek met de
leerkracht inplannen. Via het ouderportaal krijgt u op deze dag nog een nieuwe melding.
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Techniek en wetenschap
We hadden al gemeld dat we dit schooljaar naast een impuls voor ons muziekonderwijs ook een leerlijn
willen vormgeven rond wetenschap en techniek. Na een periode van onderzoek en oriëntatie zijn we trots te
kunnen melden dat de eerste bestellingen zijn geplaatst. In alle groepen zullen we na een eerste
teamscholing aan de slag gaan met een door de Hanzehogeschool ontwikkelde leerlijn techniek.
Ook zullen we begin 2019 een eerste start maken het onderdeel Programmeren. Ook hiervoor geldt
dat er voor alle groepen een passend aanbod gaat komen. De robots zijn inmiddels al onderweg.
Maar wel met de nodige software. Want het is aan ons om ze opdrachten te geven. Het blijven tenslotte
robots. Allemaal prachtige ontwikkelingen die ons huidige onderwijsaanbod nog verder zullen verrijken.
Sinterklaas
De stoomboot zal inmiddels in Spanje al klaargemaakt worden voor vertrek. Op 17 november a.s. hopen we
Sinterklaas en zijn pieten weer te begroeten in Nederland. De voorbereidingen zijn op cbs AquaMarijn
alweer in volle gang en daarom nu al de eerste informatie. Sinterklaas heeft ons laten weten dat wij
allemaal op woensdag 28 november onze schoen mogen zetten op school. Super. Dus niet vergeten
uw kind vóór deze datum één schoen mee naar school te laten nemen.
Sinterklaas bezoekt met zijn pieten onze school op woensdag 5 december! Vorig jaar kwam de Sint aan met
een veegmachine. Dit jaar begroeten we hen in de gymzaal van onze school. Door ruimtegebrek kunnen we
de ouders hier helaas niet bij uitnodigen. We maken gebruik van de gymzaal omdat de Feniks de aankomst
van de Sint buiten gaat vieren. We starten deze dag eerst kort in de klas maar gaan daarna snel met de
kinderen naar de gymzaal.
LET OP:
De inloop is daarom vanaf 8.10 uur en we verwachten de kinderen om 8.20 uur in de klas zodat wij op tijd
zijn om de Sint te verwelkomen. We kijken er naar uit! Altijd weer een spannende happening.
Kerstdiner en kerstviering
Dit schooljaar vieren we het kerstfeest op school op woensdag 19 december van 17.30 tot 19.00 uur.
Alle kinderen hebben met hun eigen groep een kerstdiner en aansluitend een kerstviering. Alle ouders zijn
welkom in het speellokaal voor ook een gezellig samenzijn. In plaats van een collecte doen we dit jaar weer
mee aan de Actie Schoenmaatjes. Meer informatie krijgt u nog via het ouderportaal.
MR
Oproep: Wie wordt de nieuwe voorzitter voor de Medezeggenschapsraad?
Aan het einde van dit schooljaar zal de voorzitter van onze Medezeggenschapsraad aftreden. We zijn alvast
op zoek naar een nieuw lid voor onze Medezeggenschapsraad met de ambitie om het voorzitterschap over
te nemen. Heb je belangstelling voor deze vacature of ontvang je graag meer uitgebreide informatie over de
taken van de MR? Reageer dan uiterlijk 20 november door een mail te sturen naar Lisanne (secretaresse):
l.ybema@vcog.nl.
Agenda
Fietsencontrole
Lampionnententoonstelling
Margemiddag
GMR
Voortgangsgesprekken
MR
Schoen zetten

maandag 5 november (groep 6 t/m 8)
donderdag 8 november (16.30-17.30)
donderdag 15 november (vanaf 12.00 vrij)
donderdag 22 november
donderdag 22 november en dinsdag 27 november
maandag 26 november
woensdag 28 november

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
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