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Trefwoord
Een voorbeeld: Het goede voorbeeld geven, kritisch kijken naar idolen en de waarde zien van echte
voorbeeldfiguren.
Herbergen: Over het bieden van onderdak, veiligheid en geborgenheid.
Nieuwsbrief digitaal
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 vierde uitgave van het Klasse! Nieuws! van dit schooljaar. Hierin leest u welke
lesstof we in december 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.
Geef uw wijzigingen door aan de administratie
Vaak wordt een wijziging van de persoonlijke gegevens (tijdelijk adres,nieuw telefoonnummer etc.) via een
korte mededeling of een briefje aan de leerkrachten gemeld. Om fouten of misverstanden te voorkomen
willen we deze informatiestroom zorgvuldiger gaan beheren. Het is daarom van groot belang dat alle
wijzigingen m.b.t. de gegevens van de ouders/verzorgers en van onze leerlingen voortaan aan de
schooladministratie worden doorgegeven. Om het voor u gemakkelijk te maken kunt u op de homepage van
onze website een contact-/wijzigingsformulier invullen (zie de link op de website). De gewijzigde
gegevens worden vervolgens direct verwerkt in onze centrale leerlingenadministratie.
Sinterklaas
Sinterklaas heeft ons gemaild dat alle leerlingen maandag 1 december hun schoen
mogen zetten op school. Wilt u uw kind een schoen meegeven? Op vrijdag 5 december
hopen wij Sinterklaas met zijn pieten weer te begroeten op cbs Aquamarijn. Wij
verwelkomen Sinterklaas samen met onze collegascholen (de Feniks en de Meander).
We starten 5 december 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. Heeft u zin om bij de ontvangst mee te dansen? De hit van Piet Pablo staat
op de link: http://www.youtube.com/watch?v=IBjzNWqrMN4.
Op tijd met de lessen beginnen
De lessen starten om 08.30. Het komt nogal eens voor dat kinderen te laat komen.
Vanaf 08.20 gaan de deuren open en mogen de leerlingen de school in. We willen echt om 08.30 starten
met de lessen, dus graag op tijd zijn.
WMK-PO vragenlijsten
De afgelopen weken zijn de uitgezette vragenlijsten ingevuld door ouders, leerlingen en leerkrachten. We
streven ernaar om op de volgende nieuwsbrief de resultaten te vermelden. Het analyseren van alle
resultaten en de vertaalslag naar ons nieuwe schoolplan zal natuurlijk iets meer tijd nodig hebben. Naast alle
schoolontwikkelingen moeten ook de landelijk bestuursafspraken een plek krijgen in de nieuwe plannen voor
2015-2019. Gisteren en vandaag zijn daartoe al voorzichtig de eerste stappen gezet tijdens een tweedaagse
bijeenkomst van alle VCOG-directeuren.
De Eindtoets BasisOnderwijs (“de Cito-toets” in groep 8)
De leerlingen van groep 8 maken elk jaar de Eindtoets BasisOnderwijs (de Cito-toets). Deze was naast het
advies van de school belangrijk voor het maken van een goede schoolkeus bij de overstap naar het
Voortgezet onderwijs. Dit schooljaar schuift de Cito-toets op naar een later tijdstip (eind april). Daardoor
vervullen de opbrengsten van alle toetsen van ons Cito-Leerlingvolgsysteem een veel meer centrale rol. Met
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het Voortgezet Onderwijs zijn hierover al duidelijke afspraken gemaakt. Dit systeem heeft de passende
benaming ‘Plaatsingswijzer’ gekregen. Naast de eindtoets van het Cito mogen er dit schooljaar voor het
eerst ook eindtoetsen van andere aanbieders worden afgenomen. Er is verplicht gesteld dat iedere
basisschool een zgn. Centrale Eindtoets afneemt. Op cbs AquaMarijn nemen we in 2015, net als in
voorgaande jaren, de door CITO aangeboden eindtoets af. Wanneer de ervaringen met de andere
aanbieders bekend en geëvalueerd zijn, gaan we ons buigen over de definitieve keus voor een aanbieder in
de komende jaren.
Techniekidee … Opsporing Verzocht!
Tijdens de ideeënwedstrijd van ruim een jaar geleden is er door één van onze ouders een plan ingediend
voor de aanschaf van techniek-ontdek-karren. Omdat we in het komende schoolplan als speerpunt ook het
vakgebied Techniek meer nadrukkelijk willen opnemen zijn we op zoek naar de ouder die destijds een plan
heeft ingediend voor deze ‘techniekarren’. We zouden heel graag het idee (met de afbeeldingen die we ons
herinneren) nogmaals willen ontvangen om deze vervolgens mee te kunnen nemen in alle ontwikkelingen
en besluitvorming.

Op voeten en fietsen OP DINSDAG 2 DECEMBER naar school met Sint
Lopen en fietsen naar school is erg belangrijk voor kinderen. Hier zijn meerdere redenen
voor. Twee belangrijke redenen zijn:
 Kinderen leren meer in het verkeer door zelf te lopen of te fietsen.
 Doordat er minder auto’s in de schoolomgeving rijden of parkeren voorkom je
verkeerschaos en is het dus veiliger voor de kinderen.
Om aan dit onderwerp op een leuke manier aandacht te besteden doen wij mee aan de
Sinterklaasactie van Veilig Verkeer Nederland. Sinterklaas nodigt de leerlingen van de
groepen 3, 4 en 5 via een videoboodschap uit om op 2 december lopend of fietsend naar school te komen.
Hiermee helpen de leerlingen de zwarte pieten om de straten rustiger en overzichtelijker te maken waardoor
de pakjes op tijd kunnen worden bezorgd. Wij vragen u hieraan mee te werken en de kinderen dus deze dag
niet met de auto naar school te brengen.
Dekinderen krijgen het vervolg van de videoboodschap te zien en word het aantal lopende en fietsende
leerlingen geteld. Uiteraard krijgen alle leerlingen uit de deelnemende groepen een klein cadeautje als
bedankje. Alvast bedankt voor uw medewerking!
Uiteraard wensen wij iedereen een hele fijne Sinterklaas toe. Wanneer u benieuwd bent naar het filmpje kunt
u dit bekijken op www.opvoetenenfietsenmetsint.nl. Het filmpje met de oproep is te bekijken tot en met 28
november. Vanaf 1 december kunt u het vervolg filmpje bekijken.
Kerstviering: ‘Janno en het kerstgeheim’
Deze viering hoort bij het thema ‘Herbergen’. Ons woord herbergen komt van 'her' ('heir', leger) en 'bergen'
('in veiligheid brengen'). Het onderbrengen van een leger werd in de loop van de tijd verbreed en een
'heriberga' werd in meer algemene zin een nachtverblijf waar vreemdelingen en gasten tegen betaling
onderdak en voedsel werd geboden. Herbergen is, kort samengevat, veiligheid bieden aan de vreemdeling
door hem een dak boven het hoofd en eten en drinken te verschaffen. Een werkwoord dat prima past bij de
christelijke traditie. Leidraad bij onze Kerstviering is het verhaal over de koksknecht Janno en de Freule. De
Freule bezoekt, vermomd als zwerver, op kerstavond haar eigen kasteel. Op zoek naar veiligheid, naar
onderdak, naar kleding en naar eten. En …. meer zeggen we niet. Dat gaat u tijdens de kerstviering zien.
De viering zal woensdag 17 december plaatsvinden in de Stadskerk van de VBG.
U zult hier de komende weken aanvullende informatie over ontvangen. Binnenkort krijgen de kinderen twee
toegangskaarten per gezin mee. Bewaart u deze kaarten goed, want het zijn de entreebewijzen. Het goede
doel waar we dit jaar geld voor inzamelen is het Leger des Heils. Dit doel sluit goed aan bij het thema van de
viering. Ons dringende verzoek:
we willen iedereen verzoeken tijdens de kerstviering geen foto’s te maken.
Er is een fotograaf aanwezig. We hopen u allemaal te mogen begroeten
tijdens de Kerstvieringen op 17 december!
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Nieuws van de MR
Helaas heeft Yoke Doornbosch vanwege drukke werkzaamheden de MR moeten verlaten. We willen haar
via deze weg nogmaals heel hartelijk bedanken voor alle inbreng en inzet voor de M.R.
Op de vacature voor een nieuw M.R.-lid kwamen in eerste instantie 4 reacties maar uiteindelijk heeft alleen
Janine Smetsers zich beschikbaar gesteld. Verkiezingen waren dus overbodig en vanaf 1 december is onze
MR met de komst van Janine weer compleet! Voor meer nieuws over de MR klikt u op de link op de website
van cbs AquaMarijn.
Batterijen inzamelen
Al een paar jaar zamelen we op beide locaties van cbs AquaMarijn batterijen in om het milieu te sparen. De
batterijtonnen staan bij de hoofdingangen. Naast het milieu is er voor ons nog een bijkomend voordeel. Voor
elke kilo gespaarde batterijen krijgen we een punt en deze punten kunnen we “verzilveren” bij onze
schoolleverancier. Dus spaart u met ons mee? En goed voor het milieu en leuk voor onze kinderen.
Agenda december 2014
Zondag 30 november
Maandag 1 december
Maandag 1 december
Vrijdag 5 december
Zondag 7 december
Donderdag 11 december
Zondag 14 december
Woensdag 17 december
Zondag 21 december
Maandag 22 december t/m vrijdag 2 januari
Maandag 5 januari
Maandag 5 januari

Eerste advent
Schoen zetten
MR vergadering
Sinterklaasfeest
Tweede advent
GMR vergadering
Derde advent
Kerstvieringen
Vierde advent
Kerstvakantie
Weer naar school
Nieuwjaarsinloop om 8.20 uur

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
Peuterschool
Wist u dat er beneden in het schoolgebouw in Gravenburg peuterschool Ukkie Dukkie
gevestigd is? In de Rietwierde zit De Speelboot. De peuterschool is voor kinderen tussen de 2 en 4 jaar.
Aanmelden kan vanaf anderhalf jaar via www.cop-groningen.nl
Als kinderen groter worden, groeit de wereld om hen heen. Ze hebben behoefte hun omgeving uit te
bereiden. De peuterschool is dan een avontuurlijke plek en een goede voorbereiding op de basisschool.
Daarnaast zijn wij gericht op de ontwikkeling van de kinderen. De kinderen kunnen experimenteren met
materialen zoals verf, papier, potloden, lijm en klei. Er worden liedjes gezongen, boekjes gelezen en er is
aandacht voor beweging en taalontwikkeling.
Natuurlijk bent u als ouder van harte uitgenodigd om een keer te komen kijken met uw kind. U kunt
telefonisch een afspraak maken of gewoon even binnen lopen.
* Peuterspeelzaal Ukkie Dukkie: telefoonnummer 050- 5566014
* Peuterspeelzaal De Speelboot: telefoonnummer 050- 3644706
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