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Trefwoord
Voor de levensbeschouwelijke vorming 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.
Opstaan: Over verzet tegen onrecht en je niet klein laten krijgen; over opstaan en opkomen voor wat van
waarde is.
Tien Woorden voor tien dagen: De waarden achter de Tien Geboden: vrijheid, respect, trouw, leven, eerbied,
eerlijkheid, bezit, rust, tevredenheid, liefde.
Onderweg naar Pasen, het feest van volop leven!
Zoals het in dit gedicht voor de onderbouw mooi benoemd wordt:
De knoppen staan op springen
Het leven is begonnen.
en ergens kraait een haan.
Word wakker en geniet
Dus open de gordijnen.
Duis blijf niet langer liggen
Trek vlug je kleren aan.
Kom op en mis het niet.
Pasen is het feest dat ons eraan herinnert dat we niet bij de pakken moeten gaan neerzitten. Dat we gaan
uitroepen dat leven en liefde het laatste woord kunnen hebben. Pasen is vieren dat mensen de kracht
gegeven is om de wereld mooier, beter en veiliger te maken. Pasen is het feest dat zegt: Vertrouw erop, het
kan echt!
Nieuwsbrief
De nieuwsbrief van cbs AquaMarijn wordt digitaal verzonden. 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 zevende uitgave van Klasse!Nieuws!, met daarin een overzicht met van de
lesstof die we in april in de groepen aanbieden. Het biedt u als ouders/verzorgers de mogelijkheid om ook
thuis de leerstofonderdelen bespreekbaar te maken of waar nodig hulp te bieden.
EU schoolfruit, laatste week
Komende week is de laatste week dat we EU-schoolfruit mogen ontvangen.
Na deze week willen we u verzoeken om uw kind voor de ochtendpauze,
net als voorheen, een stukje fruit of groente mee te geven.

Locatie Gravenburg: Sportieve groepen 8: Schoolvoetbaltoernooi 2017!
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Bijna heel groep 8A was aanwezig bij het schoolvoetbaltoernooi.
Het was nat en naarmate de dag vorderde ook koud. Maar .. de kinderen hebben veel plezier gehad en
supergoed gevoetbald. De meiden hebben 2 wedstrijden gewonnen, 1 gelijk gespeeld en 1 verloren maar de
energie spatte er vanaf! Tussen de wedstrijden door kwamen ze de jongens en Floortje aanmoedigen die de
eerste twee wedstrijden dik hebben gewonnen. Helaas verloren zij hun laatste wedstrijd en gaan de beide
teams niet door naar de volgende ronde. Ondanks dat hebben we met elkaar een geweldige en sportieve
dag gehad. Een bedankje voor alle supporters (ouders en grootouders) is hier op z’n plek!
Het was weer net dat extra plusje!
Locatie Gravenburg: Afsluiting project Beeld en geluid
‘Je komt ogen en oren tekort’
De afgelopen twee weken stond de AquaMarijn in de spotlights. Leerlingen en ouders werden verrast met
een lipdub met in de hoofdrollen het team van cbs AquaMarijn. We hebben superfijne reacties mogen
ontvangen. Omdat de lessen moeten doorgaan zien we af van een landelijke promotietour.
In de verschillende groepen waren er diverse workshops en uitstapjes georganiseerd.
De kleuters leerden wat een interview is door het ook te doen. Ze filmden ook een korte videoboodschap.
In de groepen 3 liepen ineens allemaal kleine Picasso’s rond.
De groepen 4 en 5 kregen bezoek van een heuse striptekenaar. Daarna zelf als striptekenaar aan de slag.
Veel talenten in de dop! Stripfiguren tekenen met elk hun eigen eigen karakter. Knappe staaltjes werk!
De groepen 6 t/m 8 mochten bij uitzondering een bezoek brengen aan de Mediacentrale. Zij kregen hier een
rondleiding van Frederick Stokker, een zeer bekende presentator van RTV Noord. En live in de studio
kwamen ook zomaar ineens in de uitzending. Prachtige ervaringen. Wat is er veel te ontdekken.
Ook dit jaar was het weer een zeer geslaagd project, waarbij we ook echt oren en ogen tekort kwamen.
U heeft bij de afsluiting vandaag al het moois kunnen bewonderen: werkstukken,
verslagen, films! En wie ook nog de stomme film in groep 4 gezien heeft, moet
het wel onderschrijven:
wat zijn het twee geweldige projectweken geweest.
Bij deze willen we de ouderraad, de ouders, RTV Noord en het Stripmuseum
bedanken voor hun geweldige inzet tijdens het project!
Locatie Gravenburg: Paasviering
Woensdag 12 april gaan we met de kinderen het Paasfeest vieren.
We starten de dag met een paasontbijt in de groep. Om het paasontbijt te laten slagen doen we een beroep
op u als ouders/verzorgers. Hoe gaan we het organiseren:
Vanaf maandag 3 april hangen er intekenlijsten bij de deur van het lokaal, waarop staat wat u mee kunt
nemen voor het ontbijt. De ervaring uit voorgaande jaren leert dat u ons weer enthousiast gaat helpen! Top!
Voor het ontbijt vragen we de kinderen zelf een bord en bestek mee te nemen (voorzien van hun naam).
De paasvieringen vinden plaats in het speellokaal. De vieringen zullen voor het grootste deel door de
leerlingen zelf worden gedaan.
Alle kinderen mogen voor de ochtendpauze drinken en fruit meenemen.
Locatie Gravenburg: Oproep paastakken
Om de school weer in de Lente en Paassfeer te krijgen zijn wij op zoek naar Paastakken.
Deze mogen jullie inleveren bij Susan Helwerda groep 1/2c of Joanna de Jong groep 1/2b. Alvast bedankt.
Locatie Gravenburg: Verkiezingen Leerlingenraad
Dinsdag 14 maart waren er in het speellokaal de verkiezingen voor onze Leerlingenraad.
Alle kinderen van de groepen 5 t/m 8 konden deze dag hun stem uitbrengen.
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De leerlingen die uiteindelijk gekozen zijn en de
groepen gaan vertegenwoordigen in de
leerlingenraad:
Groep 5a
Groep 5b
Groep 6a
Groep 6b
Groep 7a
Groep 7b
Groep 8a
Groep 8b

Safora Ghauharali
Tijl Kollenhof
Jesper Haverkort
Hilde van der laan
Marin Schmitz
Rob Drent
Sinji Mollet
Emma Bos

Komende woensdag staat de eerste vergadering van
de leerlingenraad gepland. Hier zal er uitleg gegeven
worden over de belangrijke rol van de leerlingenraad
en zal ook de voorzitter en de secretaris worden
gekozen.

Locatie Gravenburg: Okido, Koningsdag 2017!
Vrijdag 22 april vieren we op school Koningsdag!
We starten de ochtend met het dansen van de “Okido” op het bovenplein.
We nodigen iedereen uit om met ons mee te komen dansen!
De groepen 1 t/m 4 zullen deze ochtend verschillende oranjespelletjes
in en buiten de klas doen.
De groepen 5 t/m 8 gaan sport- en spelactiviteiten doen met hun eigen klas.
We sluiten de ochtend af met een rommelmarkt.
Vanaf 11.45 uur mogen de kinderen met hun kleedje een plekje op het bovenplein
zoeken!
De kinderen mogen deze dag in sportieve oranjekleding op school komen.
We hopen op een oud-Hollandse gezellige ochtend!

Link naar de okido-clip om
thuis ook even flink te
kunnen oefenen:
https://www.youtube.com/
watch?v=pCbLyG-D65U

Rapport Tevredenheidsonderzoeken
We hebben inmiddels de resultaten van de tevredenheidsonderzoeken onder ouders en leerlingen binnen.
Omdat de locatie Reitdiep inmiddels ook een eigen nieuwsbrief verspreidt, noemen we in deze algemene
nieuwsbrief van cbs AquaMarijn alleen de resultaten van de locatie Gravenburg.
Ouders en leerlingen op de locatie Gravenburg gaven onze school aan het eind van de vragenlijsten een
soort overall-gemiddeld cijfer. En dat werden cijfers waar we best een beetje trots op zijn.
De gemiddelde ouderscore: 7,6
De gemiddelde leerlingscore: 8,7.
Mooie cijfers natuurlijk maar we kijken vooral naar de aandachtsgebieden die verder doorontwikkeld kunnen
worden. Momenteel zijn we druk met het analyseren van alle resultaten en het beschrijven van eventuele
acties. Nadat de analyse in de MR is besproken, ontvangt u meer inhoudelijke informatie. Naar alle
waarschijnlijkheid medio mei.
Eén school op één locatie
Na de zomervakantie is de locatie Reitdiep verzelfstandigd en is cbs AquaMarijn een school op één locatie.
De beide scholen gaan werken met een eigen schoolplan, schoolgids en schoolbeleid. Er worden dus eigen
keuzes gemaakt. Een proces waar we op dit moment druk mee zijn. Het proces naar verzelfstandiging verloopt
soepel en de beide locatie-/schoolteams hebben er al veel zin in. Het is goed te constateren dat alle neuzen
dezelfde richting uitwijzen. Op de locatie Gravenburg zullen sowieso de resultaten van de hierboven vermelde
tevredenheidsonderzoeken nadrukkelijk worden meegenomen naar de komende jaren. Er zal een nieuwe
schoolbibliotheek worden ingericht om ons leesonderwijs van een sterke impuls te voorzien en ook krijgen de
genoemde vaardigheden van de “21th-century-skills” een belangrijke plek in ons onderwijsaanbod. Centraal
staat daarin een sterkere gerichtheid op de vaardigheden die in de toekomst steeds belangrijker zullen worden.
U kunt daarbij denken aan het ontwikkelen van een digitale leer- en werkomgeving, leren van en vooral met
elkaar, een onderzoekende houding, ontwerpen, creëren en construeren. Een prachtige uitdaging die we
zorgvuldig willen aanvliegen. We houden u op de hoogte!
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Ouderraad Locatie Gravenburg: "De ouderraad zorgt dat het net iets leuker gaat"
Enige tijd geleden hebben we bij de leerkrachten geïnventariseerd waar zij behoefte
aan hadden voor de kinderen.
De meeste leerkrachten hadden aangegeven dat het fijn zou zijn wanneer er wat
meer te doen zou zijn op het schoolplein. Zo zijn wij op het idee gekomen om twee
gekleurde korfbalpalen te schenken aan de school. De eerste paal is reeds geplaatst
en staat op het bovenplein. Helaas ligt er op het benedenplein een betonnen laag
onder de tegels, waardoor de tweede paal nog niet is geplaatst. Wij zijn druk bezig
om het plaatsen hiervan voor elkaar te krijgen, zodat de kinderen ook daar kunnen
spelen.
Wij leveren graag een financiële bijdrage aan duurzame projecten op school. Zo
hebben wij vorig jaar twee telescopen voor de school aangeschaft, waar dankbaar
gebruik van wordt gemaakt.
In het kader van het project 'beeld en geluid' kregen wij de vraag of het mogelijk was
dat het budget dat wij hadden begroot, wat opgehoogd kon worden, zodat er twee
camera's gekocht konden worden.
Nog voor de projectweek van start is gegaan, hebben wij de camera's overhandigd
aan de leerkrachten. Wij hopen dat er veel mooie foto's en leuke filmpjes mee
gemaakt gaan worden!
Avondvierdaagse: De avondvierdaagse gaat weer van start en wel op maandag 15 mei t/m donderdag 18 mei.
Komende week, woensdag 5, donderdag 6 en vrijdag 7 april kunnen de kinderen weer aangemeld worden.
Voor de exacte tijden krijgt uw kind vandaag een brief mee, die uitgereikt wordt door de leerkrachten.
Na de bovengenoemde aanmelddata kunt u zich alleen nog maar opgeven bij de wandelbond te Reitdiep.
We hopen op mooi weer en een gezellige avondvierdaagse.
Vriendelijke groeten OR gravenburg
Agenda April 2017
Zondag 9 april
Woensdag 12 april
Vrijdag 14 april
Zondag 16 t/m maandag 17 april
Vrijdag 21 april
Vrijdag 21 april
Maandag 24 t/m vrijdag 28 april
Maandag 1 mei

Palmpasen
Paasviering
Goede vrijdag: alle leerlingen vrij
Pasen
Locatie Gravenburg: Koningsdag
Locatie Reitdiep: Sportdag
Meivakantie
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
GGD ook via WhatsApp te bereiken
Uw kind komt in groep 2 en in groep 7 in contact met GGD Groningen. Behalve dit contactmoment tussen
uw kind en de doktersassistent, is GGD Groningen voor u als ouder echter altijd te bereiken bij vragen over
opvoeding over gezondheid. Sinds kort hebben ze ook een WhatsApp nummer. Handig!
GGD Groningen
Telefoon: 050 367 4991
WhatsApp: 06 10565212
Facebook: facebook.com/ggdgroningen
Website: www.ggd.groningen.nl
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