Nieuwsbrief
Oktober 2018
Cbs AquaMarijn

Maresiusstraat 24

9746 BJ Groningen

050-2103434

info@cbsaquamarijn.nl

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 oktober:
 Pakken? In deze weken kijken we naar het concreet (af)pakken van spullen. We onderzoeken dit
vanuit de pakker en degene van wie het is.
In de bijbel lezen we over koning Achab.
 Mooier maken! Wat is eigenlijk mooi? Of lelijk? Wat betekent het voor een mens dat hij zichzelf en
zijn omgeving mooier wil maken?
In de bijbel lezen we over Naäman.
Personele zaken
Op dit moment zijn er nauwelijks tot geen leerkrachten meer beschikbaar voor invalwerkzaamheden. We
doen er alles aan om nieuwe leerkrachten te werven en te binden maar de spoeling is heel dun. Bijna alle
basisscholen lopen tegen dit probleem aan en binnen alle ons omringende schoolbesturen wordt de krapte
gevoeld. Waar mogelijk proberen we bij ziekte intern te schuiven. De ervaring van vorig jaar heeft ons
geleerd dat het samenvoegen van groepen vaak leidt tot veel onrust in meerdere groepen. In voorkomende
situaties kan u daarom gevraagd worden om uw zoon of dochter thuis (of elders) op te vangen. We doen dit
met pijn in ons hart maar we staan dan ook echt met de rug tegen de muur.
Kinderboekenweek 2018

Dit jaar staan kinderboeken over vriendschap centraal in de Kinderboekenweek.
Het motto is daarom: “KOM ERBIJ!”
Een mooier en uitdagender motto is er voor ons niet.
Op de AquaMarijn doen we daarom ook dit jaar natuurlijk weer mee aan de leukste
leesbevorderingscampagne van het jaar. Wat gaan we allemaal doen?
- voorlezen en voorgelezen worden in de hele school
- voorleeswedstrijd in de bovenbouw
- gedichten schrijven over vriendschap
- illustraties bij verhalen en gedichten over vriendschap maken
- heel veel boeken lezen over vriendschap
- gedichtenwedstrijd voor de Gouden Pen
- tekenwedstrijd voor het Gouden Potlood
Hier wordt volgens ons iedereen van tevoren al heel erg enthousiast van!
De opening vindt plaats op:
woensdag 3 oktober van 8.10 uur tot 8.20 uur op het bovenplein.
Laat u verrassen en KOM ERBIJ!
De afsluiting van de kinderboekenweek vindt plaats op:
Vrijdag 12 oktober van 12.10 uur tot 12.30 uur op het bovenplein.
Tijdens de afsluiting worden de winnaars van de Gouden Pen, het Gouden Potlood en de Voorleeswedstrijd
bekend gemaakt en zullen zij hun prijs in ontvangst nemen. U bent van harte welkom!
( Let op: Ouders/verzorgers graag opstellen achter de kinderen).
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Agenda
Kinderboekenweek
GMR
Inloopmiddag
VCOG margemiddag
Herfstvakantie

woensdag 3 oktober t/m vrijdag 12 oktober
donderdag 4 oktober
dinsdag 16 oktober
woensdag 17 oktober zijn alle kinderen vrij)
maandag 22 oktober t/m vrijdag 26 oktober

Wil jij de buurt ook mooier maken?
Denk met ons mee en kom naar de informatieavond op maandag 8 oktober.

Saai?
Dat vinden wij ook!
Er is door een aantal wijkbewoners een projectteam opgezet om van dit stuk grond een mooi stuk natuur te maken.
Een stuk natuur met educatie en de mogelijkheid om te bewegen voor alle wijkbewoners, jong en oud. Een eerste
voorstel is gemaakt, zie hieronder.
Het projectteam wil graag met de wijkbewoners van gedachten wisselen over de invulling van dit idee, daarom wordt
een informatieavond georganiseerd op maandag 8 oktober samen met de jongerenwerkers van WIJ Hoogkerk.
MEER INFORMATIE LEEST U OP DE UITNODIGING DIE WE U VANDAAG VIA ONS OUDERPORTAL TOESTUREN!
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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
Nieuws uit de bibliotheek
Kinderboekenweekfeest:

Groot Kinderboekenfeest. In de hele Vensterschool kun je
overal meedoen aan leuke activiteiten rondom het thema 'Vriendschap'!
Woensdag 3 oktober van 14.15- 16.15 uur.
Om precies 14.15 uur opening in de hal.
Vanaf 4 jaar gratis
De*Grote*Vriendschapstest

Wie wordt het allerbeste-vetste vriendenstel van de wijk, of zelfs van de stad? Haal je exemplaar op, vul 'm
in met je BFF en lever de test in bij een de dichtstbijzijnde bibliotheken in de stad.
Maak kans op een Cinekid VIP-arrangement voor 2 personen.
De Kletscourant

Ben jij een nieuwtjeszoeker of is tekenen je hobby? Dan zijn we op zoek naar jou! Want we gaan met
elkaar een heuse Vriendenkrant maken!
Woensdag 10 oktober
15.00 – 17.00 uur
bibliotheek Hoogkerk
Donderdag 11 oktober
15.00 – 17.00 uur
bibliotheek Vinkhuizen Vanaf 6 jaar gratis
Best*Friends*Forever Festival

Hartsvriendinnen en bloedbroeders! Jullie zijn van harte uitgenodigd om samen met ons het
Best*Friends*Forever festival 2018 te vieren! Een festival voor alle vrienden vanaf 8 jaar, en natuurlijk ook
voor hun (groot)ouders, neefjes en nichtjes en buren.
Zaterdag 13 oktober
13.00 – 16.00 uur
Centrale bibliotheek
Vanaf 8 jaar gratis
Meer informatie: haal het programmaboekje op kijk op
https://www.groningerforum.nl/events/kinderboekenweek

We wensen iedereen alvast
een heerlijke herfstvakantie.
Heerlijk uitblazen en uitwaaien!
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