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Trefwoord
Dat heb je verdiend! Over terechte of onterechte beloningen en straffen. Over wat je verdient, claimt of zomaar als
geschenk mag ontvangen.
Meedoen?! Over wel of niet mee kunnen of mogen doen. Over jezelf en anderen de kans geven om mee te kunnen
doen.

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.
Een dochter!
Juf Marriët Compaijen is 23 januari jl. bevallen van een prachtige en gezonde dochter!
Ze heet Elin Jasmijn. “Marriët en Jasper, van harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie dochter!”
Klasse!Nieuws!
Maandag ontvangt u de zesde uitgave van het Klasse!Nieuws! van dit schooljaar. Hierin leest u welke lesstof
we in februari in de groep van uw kind(eren) 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 bevorderen.
Inloopmiddag: woensdag 4 februari 2015
Na schooltijd kunt u in het lokaal van uw kind(eren) zijn/haar werk inzien. Zo blijft u op de hoogte van alle
opdrachten waaraan we binnen de school werken. Tijdstip: van 12.30–12.45 uur.
Projectweken
Vanaf woensdag 4 t/m 18 maart organiseren we opnieuw de jaarlijkse Projectweken.
Het thema voor de hele school is: IK + JIJ = WIJ !
Het hoofdthema is Wereldburgerschap.
Immers: ‘De wereld wordt kleiner als je groter wordt’.
De groepen 1/2 werken over: Wie ben jij?!
De groepen 3 werken over: Nederland ↔ China
De groepen 4 werken over: Nederland ↔ India
De groepen 5/6 werken over: De verschillende wereldgodsdiensten
De groepen 7/8 werken over: Mensenrechten en dan natuurlijk in het bijzonder de kinderrechten
De opening van het project zal in de eigen groep plaats vinden met alleen leerlingen en hun leerkracht. We
zouden het erg leuk vinden als u aanwezig wilt zijn bij de afsluiting. Deze zal plaats vinden op woensdag
18 maart om 12:00 uur. De presentatie begint op het schoolplein. Na de presentatie op het plein gaan de
kinderen met hun leerkracht weer naar de eigen klas. U mag als alle kinderen weer binnen zijn naar de klas
van uw eigen kind gaan. U kunt hier rondkijken om vervolgens met uw kind ook in de andere klassen een
kijkje te nemen. Rond 12:30 mogen de kinderen naar huis.
Nog een laatste verzoek: Vindt u het leuk om iets voor ons te betekenen rondom dit thema wilt u dan mailen
naar joanna.dejong@cbsaquamarijn.nl (locatie Gravenburg) of naar m.maatkamp@cbsaquamarij.nl (locatie
Reitdiep). U kunt denken aan: Vertellen over uw cultuur, als u bijvoorbeeld ergens anders geboren of
opgegroeid bent. Een presentatie geven over één van de wereldgodsdiensten. Wellicht weet u meer over
India, China of over mensenrechten. Vult u het verder zelf maar in. Wij stellen uw inbreng zeer op prijs.

Nieuwsbrief februari 2015 cbs AquaMarijn

Voortgangsgesprekken
Op dinsdag 10 en donderdag 12 februari staan de voortgangsgesprekken gepland voor de
ouders/verzorgers van onze leerlingen in de groepen 1 t/m 7. De uitnodiging heeft u inmiddels al ontvangen.
De rapport- en adviesgesprekken voor de ouders/verzorgers van de leerlingen uit de groepen 8 vinden
plaats op een ander moment. De uitnodiging heeft u al ontvangen. De rapporten zullen vrijdag 7 februari
meegegeven worden aan de kinderen.
Schoolreisbrief
We hopen u volgende week de schoolreisbrief te kunnen sturen. Hierin leest u alle informatie over de
bestemmingen, data, kosten en de wijze waarop de betalingen kunnen plaatsvinden.
Voorjaarsvakantie
De laatste week van februari hebben we allemaal een weekje vakantie. Maandag 2 maart begint de school
gewoon weer om 8.30 uur.
Agenda Februari 2015
Woensdag 4 februari
Vrijdag 6 februari
Dinsdag 10 februari
Dinsdag 10 februari
Donderdag 12 februari
Maandag 16 februari
Donderdag 19 februari
Maandag 23 februari t/m 27 februari
Maandag 2 maart

Inloopmiddag van 12.30 tot 12.45 uur
Leerlingen krijgen rapporten mee naar huis
Rapportbesprekingen groepen 1 t/m 7
GMR vergadering
Rapportbesprekingen groepen 1 t/m 7
Advies-/ rapportgesprekken groep 8
Advies-/ rapportgesprekken groep8
Voorjaarsvakantie
Weer naar school

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 06-20611660
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