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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.
Wanneer we starten met ons nieuwe ouderportaal, informeren we u hoe de nieuwsbrief te blijven ontvangen.
Trefwoord
Voor de levensbeschouwelijke vorming volgen we de thema’s uit de methode ‘Trefwoord’. Iedere dag kijken
we naar een (digitale) kalenderplaat met daarop een tekening, foto, puzzel of tekst. De methode verwijst naar
(Bijbel-)verhalen, gedichten, gebeden en liederen die aansluiten op de thema’s.
▪ We starten dit schooljaar met het thema “De schooldeur gaat open”. We wensen ons binnen dit thema
allemaal een goede start! Ook heel goed passend bij onze Gouden Weken.
In de bijbelverhalen gaat het over De twaalf leerlingen op pad (Lucas 9).
▪ Het volgende thema wordt “Huis”.
Over het huis als beeld voor het leven. Over bescherming, openheid, privacy en gemeenschap.
In de bijbelverhalen gaat het over Een huis op een rots (Lucas 6); De hoeksteen (Lucas 20) en In huis bij
een Farizeeër (Lucas 14).
Afwezigheid Alide Rensen
Voor de zomervakantie heeft u vast al gezien dat juf Alide Rensen vanwege nek- en schouderklachten een
brace moest dragen. Tot de zomervakantie heeft ze gelukkig nog dagdelen kunnen werken. In de zomervakantie zijn er aanvullende onderzoeken geweest. Inmiddels is duidelijk dat Alide dinsdag aanstaande
geopereerd wordt. Het proces van herstel zal geruime tijd duren. Vooralsnog richten we ons op de periode
na de herfstvakantie. We wensen Alide natuurlijk heel veel sterkte voor dinsdag as. En dat geldt zeker ook
voor de periode van herstel daarna. Op school proberen we de vele taken van Alide te verdelen over de
verschillende personeelsleden. De meer algemene schooltaken zal Jos Groenewold waarnemen.
Ziekte en afwezigheid leerkrachten
Juf Leonie en juf Cyanda waren door ernstige ziekte vorig schooljaar afwezig. Juf Leonie heeft de
behandelingen en kuren inmiddels afgerond en juf Cyanda bijna. Onze beide leerkrachten zullen natuurlijk
geruime tijd nodig hebben om weer volledig alle taken op zich te kunnen nemen. Maar we zijn blij dat na de
grote zorgen de vooruitzichten nu goed zijn.
Hieronder plaatsen we het verslagje dat juf Leonie ons heeft gestuurd:
Net voor de zomervakantie heb ik de bestraling afgerond. Aan het einde van de vakantie is er nog een scan
gemaakt om te zien of de bestraling het resterende weefsel heeft verwijderd. De scan liet een positief
resultaat zien. Volgende week start ik met een revalidatietraject om fysiek/mentaal weer sterker te worden.
Het lesgeven zelf moet helaas nog even op zich laten wachten, maar ik zal er zo nu en dan wel zijn voor
andere werkzaamheden
Juf Susan (1-2c) is inmiddels haar reïntegratietraject gestart. Iedere maandag- en dinsdagmorgen
ondersteunt ze juf Janine in haar groep. We hopen ook voor Susan dat ze snel weer alle taken kan
oppakken.
Huwelijk juf Bianke
En dan is er ineens die grote dag. Maandenlang hjebben ze ernaar toegeleefd. Vrijdag 15 september
trouwen juf Bianke en Gerard. We herinneren ons nog heel goed hoe Gerard in de klas en tijdens de les
onze juf Bianke ten huwelijk vroeg. We wensen het aanstaande bruidspaar een geweldige en onvergetelijke
dag. De ouders van groep 1-2a horen z.s.m. hoe de invaldagen voor juf Bianke worden ingevuld.
Jaargids 2017-2018
De jaargids 2017-2018 is bijna klaar. Begin volgende week plaatsen we de nieuwe jaargids op onze nieuwe
website. Naast algemene informatie is ook de activiteitenagenda daarin opgenomen. We plaatsen i.v.m. de
verzelfstandiging van de locatie Reitdiep dan ook even de schoolgids opnieuw.
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Startgesprek
De uitnodigingen vor de startgesprekken heeft u al ontvangen. We hopen dat iedereen zich inmiddels op
school heeft ingeschreven. We willen in het startgesprek graag met u als ouders/verzorgers in gesprek gaan
over uw kind en willen luisteren naar de verwachtingen die u heeft. Hoe gaat het thuis, hoe zou u uw zoon of
dochter in de thuissituatie kenmerken, welke talenten vallen op en waar zijn zorgen over en waar
kunnen/moeten school en thuis samen in optrekken en rekening mee houden.
Gouden Weken!
De eerste Gouden Week ligt al achter ons. Prachtige dagen met veel activiteiten rondom het
samen school zijn en de positieve rol die we daar samen in kunnen en moeten vervullen.
We zijn natuurlijk niet voor niets een kanjerschool! We vertrouwen elkaar en spelen en werken
samen. En daarom maken we samen goede afspraken. Volgende week vrijdag sluiten we de
Gouden Weken af met het plaatsen van een handtekening of vingerafdruk onder de gemaakte afspraken.
Sportdag 22 september
Vrijdag 22 september staat de jaarlijkse sportdag gepland. Ieder jaar opnieuw een dag waarop het sporten,
bewegen en samenspelen op de eerste plaats staat. Om de sportdag goed georganiseerd te laten verlopen,
ontvangt u vandaag hierover een informatiebrief. Graag alles even goed doorlezen. We gaan er weer een
prachtige en sportieve dag van maken!
Staking 5 oktober 2017
U heeft de afgelopen dagen vast al gehoord of gelezen dat er een grote kans is dat leerkrachten in het
basisonderwijs op 5 oktober staken. Vooraf aan de prikactie in juni jl. heeft u een informatiebrief ontvangen
over de grote onvrede die er momenteel in het basisonderwijs is. Deze brief staat op de website onder de
nieuwsbrieven van 2016-2017. Het beleid van de afgelopen jaren (t.a.v. salarissen en verzwaring van
werkdruk) is inmiddels al direct en duidelijk zichtbaar door de vele invalfricties.
Er is nog geen zicht op het daadwerkelijk doorgaan van de stakingsactie. Het advies is nu al wel om er
rekening mee te houden. Het geeft u de gelegenheid om alvast na te denken over de opvang van uw
kinderen. Wanneer we meer concrete informatie hebben, hoort u dit zo spoedig mogelijk!

Agenda
MR
Afsluiting Gouden Weken
Startgesprekken
Sportdag
Grote Wetenschapsdag groep 5-8
Start Kinderpostzegelactie
Stakingsdag basisonderwijs

maandag 11 september
vrijdag 15 september
obv de intekenlijsten bij de lokalen
vrijdag 22 september
woensdag 27 september
woensdag 27 september
donderdag 5 oktober onder voorbehoud

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). 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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