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Trefwoord
Voor de levensbeschouwelijke opvoeding van uw kinderen gebruiken we op school de methode ‘Trefwoord’.
Iedere dag kijken we naar een (digitale) kalenderplaat met daarop een tekening, foto, puzzel of tekst.
De (Bijbel-)verhalen, gedichten, gebeden en liederen die daarbij horen, staan in de handleiding voor de
leerkracht. Zo stelt ‘Trefwoord’ verschillende thema’s uit de leefwereld van de kinderen, de samenleving en de
Bijbel aan de orde. De kleurenposter geeft telkens aan welk thema in een bepaalde periode actueel is.
Het nieuwe thema: Waar ben je mee bezig? Dit thema gaat over de bezigheden die vragen oproepen en
verbazing. Over de zin en onzin van wat mensen 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.
Klasse!Nieuws!
Komende week ontvangt u de zesde uitgave van Klasse!Nieuws! Hierin leest u welke lesstof we in februari in de
groepen 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 school en thuis vergroten.
Inloopmiddag: maandag 6 februari
Maandag 6 februari is er een inloopmiddag gepland. Na schooltijd kunt u dan 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 14.30 -15.00 uur
Voortgangsgesprekken
Volgende week ontvangt u een uitnodiging voor de voortgangsgesprekken in week 7.
● Voor de ouders/verzorgers van de leerlingen in de groepen 1 -7 :
op dinsdag 14 en donderdag 16 februari.
● Voor de ouders/ verzorgers van de leerlingen groepen 8:
op maandag 13 en woensdag 15 februari (rapport- en adviesgesprekken )
Tien minuten voorafgaand het gesprek ligt het werk van uw kind ter inzage.
De rapporten zullen vrijdag 10 februari meegegeven worden aan de kinderen.
Projectweken Locatie Gravenburg
Van 6 tot en met 17 maart staan de projectweken gepland.
Het lijkt nog ver weg, maar we maken het spannend door nu
alvast een tipje van de sluier op te lichten. Net als in voorgaande
jaren staan de lessen in de projectweken in het teken van een
thema. Dit jaar komen we ogen en oren tekort.
Het thema is dit jaar:
Dit thema sluit prachtig aan bij de belevingswereld van onze
leerlingen. We zullen tijdens dit project een reis maken door de
geschiedenis van beeld en geluid maar vooral ook de handen uit
de mouwen gaan steken.
Beeld en geluid moet je vooral beleven! Binnenkort ontvangt u meer informatie
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De Ouderraad
Locatie Gravenburg
Ook dit jaar gaat de ouderraad er weer vol tegenaan!
Marcia Grosman had aangegeven per 31 december te gaan stoppen met haar taken binnen de OR.
Wij willen haar bedanken voor haar fanatieke inzet de afgelopen jaren!
Na een aantal oproepjes in zowel de nieuwsbrief als in een aparte OR brief, kunnen we u nu melden dat we als
ouderraad weer een volwaardige bezetting hebben!
Vanaf dit jaar hebben Linda Kruidhof en Fenny van Lune zich bij ons gevoegd. Hartelijk welkom dames!
Mocht u willen weten wat de taken binnen de ouderraad inhouden of eens de sfeer willen proeven, u bent altijd
welkom een vergadering bij te wonen! Spreek hiervoor gerust een van ons aan!
Het lijkt alweer lang geleden dat we de kerstwandeling hebben gehad. Uit de reacties te horen was dit een groot
succes. De ouderraad heeft hier zowel fysiek als financieel flink aan bijgedragen.
• Met medewerking van de Gamma hebben we kerstversiering aangeschaft en daarmee de school versierd.
• We hebben glühwein en chocolademelk gekocht en dit deze avond geschonken. En we hebben overheerlijke
kerstkoekjes uitgedeeld!
Voor dit jaar zijn wij al begonnen met de voorbereidingen voor het jubileumfeest op vrijdag 23 juni 2017.
Ideeën worden op dit moment geïnventariseerd en geconcretiseerd.
Het belooft een bijzondere dag te worden, waar wij als ouderraad een grote bijdrage aan mogen leveren.
Meer informatie volgt later!
Denkt u wel aan de vrijwillige ouderbijdrage?
Uw steun is en blijft hard nodig om ervoor te zorgen dat het op school nét iets leuker gaat!

Agenda februari 2017
Woensdag 1 februari
Maandag 6 februari
Donderdag 9 februari
Vrijdag 10 februari
Maandag 13 februari
Dinsdag 14 februari
Woensdag 15 februari
Donderdag 16 februari
Vrijdag 17 februari
Maandag 20 t/m 24 februari
Maandag 27 februari

Margedag: alle leerlingen zijn vrij
Inloopmiddag van 14.30 - 15.00 uur
MR vergadering
Leerlingen krijgen rapporten mee naar huis
Advies-/ voortgangsgesprekken groep 8
Rapportbesprekingen groepen 1 - 7
Advies/- voortgangsgesprekken groep 8
Rapportbesprekingen groep 1 - 7
Margedag: alle leerlingen vrij
Voorjaarsvakantie
Weer naar school

INFORMATIE VAN BUITEN
De sociaal verpleegkundige op school: Mirthe Wedema
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 Mirthe maken via de
leerkracht of de intern begeleider (Lourien Groenendal of Danielle van der Maas voor de locatie Gravenburg,
Paula Slootweg voor de locatie Reitdiep). Zij belt u vervolgens op om een afspraak te maken.
Het is ook mogelijk om zelf direct contact op te nemen.
Gegevens: Mirthe Wedema, Sociaal Verpleegkundige GGD Groningen,
e-mail: mirthe.wedema@wij.groningen.nl
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