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Trefwoord
Hemel en aarde.: over de symboliek van wind, wolken en lucht en over het geheim van wat zich tussen
hemel en aarde afspeelt.
Overbrengen: je boodschap overbrengen, communiceren, overtuigen, je hart luchten en je gelijk halen. Je
verhaal kwijt kunnen, in beeld, woord, gebaar.
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!
Na de meivakantie ontvangt u de negende uitgave van het Klasse! Nieuws! van dit schooljaar. Hierin leest u
welke lesstof we in mei 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 bevorderen.
Inloopmiddag: woensdag 27 mei
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.
Betaling schoolreizen
Graag nog even aandacht voor het betalen van de schoolreis. Heeft u nog niet betaald of bent u het gewoon
in alle drukte vergeten? Hierbij het verzoek het schoolreisbedrag z.s.m. te betalen!
Voor meer schoolreisinformatie: zie onze website onder “Nieuwsbrieven/2014-2015”.
Schoolvoetbaltoernooi april 2015
Op 8 april deed groep 8B van de Aquamarijn mee aan het schoolvoetbaltoernooi. Groep 7/8A was de week
erna actief. Jippie, een hele dag buiten zijn, dat wilden alle leerlingen wel. Meester Frits was trots op zijn
leerlingen en had twee teams aangemeld: een jongens – en een meidenteam. Met een yell, een vrolijk
schoollied en een spandoek lieten de 25 leerlingen van juf Irma de andere scholen enthousiast en fanatiek
weten dat ze klaar waren voor een sportieve strijd. Op voetbalpark de Esserberg stonden vrijwilligers klaar
om iedereen de weg te wijzen en de wedstrijden te fluiten. Beide teams zaten in een poule van 5 scholen, en
hadden elk een ouder als coach. Juf Irma hield haar pupillen goed in de gaten en zorgde ervoor dat we elke
wedstrijd tijdig op het veld waren. De leerlingen waren vrolijk winstgericht en toonden veel belangstelling
voor elkaars wedstrijden. Mooi om te zien, want een beetje aanmoediging zet aan tot net een beetje harder
lopen en gerichter schoppen. We hadden ‘een Van Basten’ en een ‘Van Persíe’, juichden bij elk doelpunt en
waren apetrots toen de meiden tweede in hun poule werden, en de jongens derde. Helaas geen finales voor
ons, maar we hebben onze leerlingen mooi sportief en actief bezig gezien. Juf Irma, thanks voor de
gezellige sportieve dag en mede-ouders: bedankt voor alle belangstelling en support.
Nog even de yell van Aquamarijn:
“Groen blauw groen,
We worden kampioen
We gaan ertegenaan
En hun verslaan”
Tja, dat lukte niet helemaal,
maar aan de inzet lag het niet.
Marieke Lindeman
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Fietsexamen groepen 8
Op dinsdag 19 mei doen alle leerlingen van groep 8 mee aan het fietsexamen.
In de wijk Vinkhuizen fietsen zij een bepaalde route. Ze moeten zich hierbij aan alle verkeersregels houden
en goed op de borden letten.
We wensen de kinderen van groep 8 alvast veel succes!

Agenda Mei 2015
Maandag 4 t/m vrijdag 15 mei
Zondag 10 mei
Donderdag 14 mei
Maandag 18 mei
Maandag 18 t/m donderdag 21 mei
Donderdag 21 mei
Zondag 24 mei
Maandag 25 mei
26 mei t/m 5 juni
Woensdag 27 mei

Meivakantie
Moederdag
Hemelvaart
Weer naar school
Avondvierdaagse
GMR vergadering
Pinksteren
Tweede pinksterdag: alle leerlingen vrij
LVSE
Inloopmiddag: 12.30

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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