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Ons bereikte het droevige bericht dat na een ziekbed van ruim een jaar de vader van Femke (R6) en
Floris (R4/5) Holthausen is overleden.
Behalve deze nieuwsbrief ontvangt u in deze email daarom vandaag nog een tweede informatiebrief.
Trefwoord
Vrienden: Hoe je vrienden wordt, hoe je vrienden blijft en wat het betekent als vriendschap verandert.
Een voorbeeld: Het goede voorbeeld geven, kritisch kijken naar idolen en de waarde zien van echte
voorbeeldfiguren.
Nieuwsbrief
De nieuwsbrief van cbs AquaMarijn wordt digitaal verzonden. U kunt zich hiervoor aanmelden via de website
www.cbsaquamarijn.nl. Op school zullen er altijd een aantal papieren afdrukken beschikbaar zijn voor het
geval er zich thuis 'digitale' problemen voordoen. Ook wordt de nieuwsbrief op de website van de school
geplaatst onder het 'tabblad' Nieuwsbrief.
Klasse! Nieuws!
Volgende week ontvangt u de derde uitgave van het Klasse!Nieuws! van dit schooljaar. Hierin leest u welke
lesstof we in november in een bepaalde groep aanbieden. Het biedt ouders/verzorgers de mogelijkheid om
ook thuis de leerstofonderdelen bespreekbaar te maken of waar nodig hulp te bieden. Met deze vorm van
informatievoorziening willen we de betrokkenheid tussen thuis en school een fikse impuls geven.
Op Locatie Gravenburg en locatie Reitdiep een nieuwe instroomgroep: G1E en R1c
Maandag as. starten de nieuwe instroomgroepen G1e en R1c. In groep G1e zal Juf Kim Vloon op maandag,
dinsdag en woensdag de lessen gaan verzorgen en Juf Yasmijn de Vries op donderdag en vrijdag.
In groep R1c zal Juf Jolanda Groenewold (géén familie van Jos) op maandag en dinsdag de lessen gaan
verzorgen en juf Janneke van Klinken gaat dit doen op woensdag, donderdag en vrijdag.
Brengen en halen leerlingen groep 3 t/m 8
Herhaalde oproep! Brengen en halen: kinderen van de groepen 3 t/m 8 gaan zelfstandig naar binnen.
De kinderen mogen tien minuten voor aanvang van de les naar binnen, zodat we na de tweede bel ook echt
kunnen beginnen. Als u de leerkracht wilt spreken, kunt u ook na schooltijd naar binnen lopen of even bellen
om een afspraak te maken.
Groot Kwaliteitsonderzoek onder ouders/verzorgers, leerlingen en leerkrachten
Iedere basisschool schrijft in de komende maanden een nieuw schoolplan voor de periode 2015-2019.
Daarin worden alle ontwikkelingen en aandachtspunten beschreven waaraan de school wil gaan werken.
Om het schoolplan actueel en passend bij de schoolpopulatie te laten zijn, organiseren we een groot
kwaliteitsonderzoek onder onder ouders/verzorgers, leerlingen van groep 5 t/m 8 en leerkrachten..
De uitkomsten van het onderzoek zullen samen met de uitkomsten van de zelfevaluaties, het laatste
inspectieverslag, de tevredenheidsonderzoeken en het nieuwe VCOG-bestuursplan worden gebruikt bij het
opstellen van het nieuwe schoolplan van cbs AquaMarijn.
Het is natuurlijk zeer wenselijk dat de uitkomsten van het onderzoek de werkelijkheid zo dicht mogelijk
benaderen. We hopen daarom dat u allemaal de vragenlijst gaat invullen. Daarvoor alvast onze dank.
Maandag 3 november as. Ontvangt u via uw emailadres de inloggegevens om digitaal en geheel anoniem
de Oudervragenlijst 2014 in te vullen. Per oudste leerling (per gezin) kan één (1!) gezaghebbende ouder de
vragenlijst invullen. De leerlingen ontvangen op school een papieren uitnodiging om deel te nemen.
Uiterlijk 19 november(!) moeten de vragenlijsten zijn ingevuld.
Luizen controles
In tegenstelling tot voorgaande jaren zal de luizencontrole dit jaar door de klassenouders worden uitgevoerd.
Afgelopen woensdag vond er een informatiebijeenkomst plaats voor de klassenouders. De luizencontrole
vindt altijd plaats in de eerste week na de vakantie. Het is aangetoond dat er dan de meeste kans op luizen
is. Wanneer er bij uw kind luizen/neten geconstateerd worden, wordt u hier telefonisch van op de hoogte
gebracht door de leerkracht van uw kind. U ontvangt van ons ook een informatiefolder over de behandeling
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van hoofdluis. De andere ouders van de groep worden via een digitale brief op de hoogte gebracht van het
feit dat er hoofdluis is geconstateerd.
Lampiontocht op 10 november tussen 18.00 en 19.00 uur
Op maandag 10 november zal er weer een lampionnententoonstelling zijn. Tussen 18.00 uur
en 19.00 uur bent u van harte welkom om via de aangegeven route de lampionnen in de
verschillende lokalen te bekwonderen. We willen iedereen nadrukkelijk vragen om de aangegeven
route te volgen i.v.m. de te verwachten drukte. De leerlingen kunnen in hun eigen klas iets lekkers ophalen.
Op dinsdag 11 november gaan de lampionnen mee naar huis.
Inloopmiddag: woensdag 26 november
Na schooltijd kunt u in het lokaal van uw zoon en/ of dochter het werk inzien van uw kind(eren). Zo blijft u op
de hoogte van alle opdrachten waaraan we binnen de school werken. Tijdstip: van 12.30–12.45 uur. Ook is
er tijdens de inloop een demonstratie bij te wonen van het ‘thuispakket’ van het op school gebruikte
softwarepakket Ambrasoft.
Nu ook thuis oefenen met het softwarepakket Ambrasoft
(Demonstratie tijdens inloopmiddag)
We gebruiken op cbs AquaMarijn naast alle methoden-software ook de oefensoftware van Ambrasoft. Deze
aanbieder van digitale leerstof biedt ouders/leerlingen van de basisscholen met een Ambrasoft-licentie de
mogelijkheid om leerlingen ook thuis lesonderdelen (o.a. rekenen, taal, spelling, lezen) te oefenen. We willen
u deze mogelijkheid natuurlijk niet onthouden. Integendeel zelfs: tijdens de inloopmiddag willen we graag
demonstreren hoe het programma werkt. Eén van de sterke punten van het thuispakket is dat de school voor
de verschillende groepen software kan ‘klaarzetten’ die aansluit bij de lessen en doelen van een bepaalde
periode. Tijdens de inloopmiddag zal er in de groepen 3 t/m 8 een demonstratie gegeven over Ambrasoft!
Aftrap Nationale Codeweek
In elke provincie heeft één basisschool de Nationale Codeweek afgetrapt.
In Groningen was cbs AquaMarijn de uitverkorene. Met de inzet van onze
nieuwe tablets werd het een prachtige programmeerochtend. Op onze website
leest u onder het tabblad ‘2014-2015’ een kort verslag. Zeer de moeite waard!
Sinterklaas
Sinterklaas heeft al doorgegeven dat wij op 1 december onze schoen mogen zetten op school. Wilt u uw
kind daarvoor een schoen meegeven? Op vrijdag 5 december hopen wij Sinterklaas met zijn pieten weer te
begroeten op cbs Aquamarijn. Wij verwelkomen Sinterklaas samen met obs de Feniks en obs de Meander.
We starten deze dag gewoon om 08.30 uur in de klas. Vervolgens gaan de leerkrachten met hun groep naar
buiten om een plekje te zoeken voor de ontvangst van Sinterklaas. Komt u ook kijken? Gezellig!
Locatie Gravenburg: taxiplaatsen vrijhouden
Met regelmaat worden de taxiplaatsen gebruikt door ouders die hun auto daar parkeren. Hierdoor kunnen de
taxi’s niet parkeren. Graag parkeren in de daarvoor bestemde vakken.
Agenda november 2014
Dinsdag 4 november
Dinsdag 4 november
Woensdag 5 november
Maandag 10 november
Dinsdag 11 november
Donderdag 20 november
Dinsdag 25 november
Woensdag 26 november
Zondag 30 november

e

Voortgangsgesprekken 2 ronde
GMR vergadering
Aflevering kinderpostzegels
Lampionentocht van 18.00 -19.00 uur
Sint Maarten
Unicef speekbeurtenactie groep 8
Algemene ledenvergadering
Inloopmiddag van 12.30 – 12.45 uur
Eerste advent

INFORMATIE VAN BUITEN
De sociaal verpleegkundige op school: Lineke Nienhuis
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. U kunt een afspraak met mij maken via de
leerkracht of de intern begeleider (Belinda Sikkema). Ik bel u vervolgens op om een afspraak te maken. Het
is ook mogelijk om zelf direct contact op te nemen. Adresgegevens: Lineke Nienhuis, Sociaal
Verpleegkundige GGD Groningen, e-mail: lineke.nienhuis@ggd.groningen.nl T 050-3674991, M 0620611660
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