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Nieuwsbrief
De nieuwsbrief van cbs AquaMarijn wordt digitaal verzonden naar de emailadressen
van alle ouders/verzorgers. 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 zullen ons in oktober bezig gaan houden met het thema 'Samen leven'. Hierbij staan we stil bij het leven
in een land met verschillende culturen en mensen met een verschillende achtergrond. In de bijbelverhalen
gaat het over: ▪ Jozua stuurt spionnen uit, o.a. naar Jericho (Jozua 2), ▪ De twaalf stammen steken de
Jordaan, de grens over. In/bij de rivier leggen ze symbolisch twaalf stenen neer (Jozua 3), ▪ Jericho wordt
ingenomen met hulp van Rachab (Jozua 5).
www.cbsaquamarijn.nl
Onze nieuwe website kan weer gewoon worden benaderd via www.cbsaquamarijn.nl
Voor absentiemeldingen wordt u tijdelijk nog automatisch doorverwezen naar het absentieformulier op onze
oude website.
Onderwijsstaking 5 oktober en verplaatste informatie-avond
Alle ouders hebben vorige week al de brief ontvangen waarin definitief gemeld is dat ook cbs AquaMarijn op
5 oktober as. gesloten is i.v.m. de grote landelijke stakingsdag. We hebben de hoop dat dit (ook
maatschappelijk breed gedragen) protest gaat leiden tot de noodzakelijke ingrepen die de kwaliteit van het
basisonderwijs ook op de langere termijn kunnen waarborgen.
LET OP:
Vanwege de stakingsdag is de informatie-avond voor de groepen 5t/m8 verplaatst naar
woensdag 4 oktober as.
Informatie-avonden (voor de groepen 5-8 verschoven naar woensdag 4 oktober!!)
De informatie-avonden staan dit jaar gepland op:
- Woensdag 4 oktober (!!) voor de groepen 5 t/m 8
19.00-19.45 uur : groepen 5 en 6
20.00-20.45 uur : groepen 7 en 8
- Dinsdag 10 oktober voor de groepen 1 t/m 4
19.00-19.45 uur : groepen 1 en 2
20.00-20.45 uur : groepen 3 en 4
Tijdens deze informatieavonden kunt u kennismaken met de leerkracht, wordt informatie gegeven over de
gebruikte methoden, aanpakken en werkwijzen (kanjerschool, ons instructiemodel, de gebuikte materialen).
In hoofdlijnen wordt de inhoud van de leerstof uitgelegd. Ook komt de dagelijkse gang van zaken in de groep
aan de orde. We hopen dat veel ouders/ verzorgers van de gelegenheid gebruik maken om op deze
avonden geïnformeerd te worden over ons onderwijs en hoe we dat vorm geven.
PM-TMO-bijdrage !!!
(PM: Pedagogisch Medewerker TMO: TussenMiddagOpvang)
We werken op cbs AquaMarijn met een continurooster. Alle leerlingen lunchen daarom op de maandag,
dinsdag en donderdag met de eigen leerkracht. Een schooldag wordt door de inzet van een continurooster
veel meer een eenheid in aanpak en begeleiding en biedt daarom meer rust en structuur.
Om voldoende toezicht en begeleiding te bieden worden ook Pedagogisch Medewerkers ingezet. Hiervoor
vragen we jaarlijks een kleine bijdrage van €20 (€ 0,17 per keer). Vanuit school voegen we hier een ruim
budget aan toe om het mogelijk te maken dat de Pedagogisch Medewerkers ook kunnen worden ingezet
voor de begeleiding en ondersteuning van individuele of kleine groepjes leerlingen. Vandaag ontvangt u
daarom een extra informatiebrief met het verzoek deze vrijwillige ‘ondersteuningsbijdrage 2017-2018’ te
betalen. Dit alles in het kader van de verdere uitbouw van onze onderwijskwaliteit. De extra PM-TMOinformatiebrief staat ook op onze website vermeld.
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Kinderboekenweek 2018: Gruwelijk eng.
De 63ste editie van de Kinderboekenweek start dit jaar op woensdag 4 oktober.
Er valt heel wat te griezelen rondom het thema Gruwelijk eng!
We steken op school vooral in op een positieve benadering. We willen ook dit jaar de
de Kinderboekenweek vooral gaan vieren. Dat we ontdekken dat lezen echt heel erg leuk is!
▪ De hele week zal in teken staan van boeken lezen. Het plezier in het lezen staat hierbij voorop en we willen
zorgvuldig omgaan met de gevoelens van onze leerlingen. Griezelen en spanning (angst) is niemand
vreemd. Ook kinderen niet. We praten over het onderscheiden van echt en onecht. Waarom is iets griezelig
en waarom (en waarvan) word je bang. Hier steken we in de groepen op in: op een veilige en open manier.
▪ Op woensdag 4 oktober openen we de Kinderboekenweek. U zult dit bij aankomst op het plein wel merken!
Uw kind kan, na een spannende entree, gewoon naar de eigen klas lopen.
▪ De Kinderboekenweek wordt dit jaar niet alleen griezelig leuk, maar vooral ook nog lekker en gezellig!
Ieder kind neemt een zelfgemaakt ontbijtje (met drinken) mee. Er hoeft thuis dus niet ontbeten te worden.
Tijdens het ontbijt in de klas zal de leerkracht voorlezen.
HIEP HIEP HOERA: DE SCHOOLBIBLIOTHEEK WORDT GEOPEND !
Op 4 oktober is het dan zover. De Kinderboekenweek gaan we een extra feestelijk tintje geven door het
officieel openen van onze eigen schoolbibliotheek. Hier zijn we heel trots op!
Er is door veel ouders, leerkrachten en leerlingen in de afgelopen weken hier erg hard aan gewerkt.
Daarvoor onze meer dan hartelijke dank!!!
U bent vast wel een beetje nieuwsgierig naar onze nieuwe schoolbibliotheek. U bent daarom van harte
uitgenodigd om een keertje te komen kijken.
Organisatie en beheer van de schoolbibliotheek
Lezen vinden we heel erg belangrijk en we besteden daarom op school veel aandacht aan het
leesonderwijs. De schoolbibliotheek gaat daarin nu ook een heel belangrijke rol spelen. Daar hoort natuurlijk
ook de organisatie bij van de uitleenadministratie en het overzichtelijk houden van het boekenaanbod.
We zouden het daarom erg fijn vinden wanneer er ouders zijn die het uitlenen en terugzetten in de
boekenkasten willen begeleiden. We denken aan een soort roulatiesysteem waarbij twee bovenbouwkinderen 'biebdienst' hebben, onder leiding van een ouder.
Onze schoolbibliotheek gaat (vlg de huidige planning) open op de maandag-, dinsdag-, en
donderdagmiddag (evt op woensdag vanaf 10.30u.).
ONZE OPROEP:
Is er een ouder, opa of oma die dit leuk vindt om te doen?
(Misschien lukt het niet elke week, maar bv 1 keer per twee weken.)
We horen graag wie er belangstelling hebben om bibliothecaris van de Aquamarijn te worden!
Helpt u ons mee? U kunt uw reactie mailen naar Lourien Groenendal: l.groenendal@vcog.nl
Lampionnententoonstelling!
Het lijkt nog ver weg maar de lampionnententoonstelling komt al snel dichterbij. De grote
tentoonstelling zal plaatsvinden op donderdagmiddag 9 november van 16.30 – 17.30 uur.
Wij zijn op zoek naar; kinderen die tijdens de tentoonstelling (samen met hun vader,
moeder, broertje, zusje, vriendje of vriendinnetje) op een plekje in de school
Sint Maarten liedjes willen spelen.
Lijkt je dit leuk? Geef je dan voor 1 november op bij je meester of juf !
Ontmoeting OR, MR en team
De ouders uit de OR en MR zijn samen met de meesters en juffen van cbs AquaMarijn het schooljaar
gestart. Een informeel samenzijn waarin vooral ontmoeting en het elkaar leren kennen centraal stond. En
natuurlijk hoorde daar ook een heuse AquaMarijn-quiz bij. We kijken terug op een fijne bijeenkomst waarop
duidelijk te merken was dat we weer zin hebben in dit nieuwe schooljaar.
Nieuwe klusgroep kleuterplein
U heeft vast en zeker gezien dat in de zomervakantie er flink is geklust. Het speelhuisje op het bovenplein zit
weer strak in de verf, de zandbak is niet enkel gerenoveerd maar ook voorzien van nieuw speelzand en de
schuurdeur is gerepareerd, gebeitst en voorzien van een anti-inbraakstrip. Ook zijn aan de achterkant van
de beide schuren nieuwe en sterkere roosters geplaatst en zijn de korven van de korfbalpaal vastgezet. Op
het kleine benedenplein zal binnenkort nog een tweede korfbalpaal worden geplaatst.
Het zou heel fijn zijn als een aantal handige klusvaders/- moeders/-opa's het onderhoud voor het
buitenmateriaal zouden willen verzorgen (fietsen, step, kruiwagens en stuurkarrenhout, metaalen laswerkzaamheden etc etc). Opgave is mogelijk per mail: e.bosch@vcog.nl (leerkracht 1/2b)
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Tegemoetkoming Ouderbijdrage Schoolfonds
a. Voor ouders/verzorgers die in aanmerking komen voor de tegemoetkoming Ouderbijdrage de volgende
informatie:
- In de maand september hebben rechthebbende ouders die bij de gemeente Groningen bekend zijn een
brief over de tegemoetkoming Ouderbijdrage Schoolfonds ontvangen.
- Deze brief graag op school inleveren voor 1 december 2017!
b. Ouders die de ouderbijdrage al aan school hebben betaald, kunnen de brief inleveren bij de dienst
SOZAWE. De dienst betaalt deze tegemoetkoming dan aan de ouders uit.
- Indien u denkt voor deze vergoeding in aanmerking te kunnen komen, maar u heeft geen brief gekregen
van de Gemeente Groningen, dan dient u zelf contact op te nemen met Sociale Zaken en Werk. School kan
hierin niets voor u betekenen.
Wanneer u daar prijs op stelt, kan Anja Diever (schooladministratie) assisteren bij het invullen van de
formulieren. Let op: voor ieder kind dient een apart formulier ingevuld te worden!
- Indien u de brief van de Gemeente op school heeft ingeleverd, is de Ouderbijdrage betaalt en een deel van
het schoolreisje.
- Let op: indien u er voor kiest het geld eerst op uw eigen rekening te laten storten, moet u daarna z.s.m. zelf
het ontvangen bedrag naar de schoolrekening overboeken.
Schoolfotograaf
Dit schooljaar wordt weer de schoolfotograaf ingepland. De ouderraad neemt de organisatie op zich.
Wanneer er meer informatie bekend is, laten we dit natuurlijk weten.
EU schoolfruit
We zijn als cbs AquaMarijn ook dit jaar weer ingeloot om mee mogen te doen aan
het EU-schoolfruit-programma. Wat is EU-schoolfruit?
EU-Schoolfruit stimuleert kinderen samen fruit en groente te eten in de klas.
Deelnemende scholen ontvangen 20 weken gratis 3 stuks groente/fruit per leerling per week.
Elke dag groente en fruit verbetert de gezondheid en leerprestaties!
Van week 46 (2017) tot week 16 (2018) zal het fruit wekelijks worden geleverd. Wanneer we
meer weten over de leverdata en dagen waarop we het fruit in de klassen uitdelen,
hoort u dat van ons.
Gouden Weken!
De Gouden Weken liggen alweer achter ons. Prachtige weken waarin we
mochten ontdekken dat we samen school willen zijn en dat iedereen er toe
doet en dat iedereen zichzelf mag zijn. Gelukkig mogen we op school
allemaal verschillend, bijzonder een uniek zijn. Yes!
De Gouden Weken hebben we afgesloten met het plaatsen van een
handtekening of vingerafdruk onder de gemaakte Kanjerafspraken.
VCOG-studiedag (leerlingen vrij): Rekenen
Woensdag 18 oktober zijn de leerlingen vrij. De leerkrachten hebben deze dag een studiedag over het
rekenonderwijs. Welke ontwikkelingen zijn er en hoe kunnen we de kwaliteit van ons rekenonderwijs nog
verder uitbouwen.
Nieuwe instroomgroep
We starten binnenkort met onze nieuwe instroomgroep. We hopen in de komende week de definitieve
startdatum te kunnen melden. De ouders van onze aanstaande ‘november-december-leerlingen’ ontvangen
z.s.m. bericht.
Digitale leer- en werkomgeving Rekenonderwijs
De implementatie van onze nieuwe digitale leer- en werkomgeving in de groepen 6,7 en 8 krijgt
langzamerhand vorm. De laptops worden ingericht voor deze nieuwe werkomgeving en ieder lokaal heeft
inmiddels ook een eigen oplaadkar. Daarnaast worden in de school ook alle leerlingcomputers in de groepen
3 t/m 5 vervangen. De oude computers konden de moderne onderwijssoftware niet meer aan. Een hele
investering natuurlijk maar we willen wel kunnen werken met goede materialen en prima voorzieningen. We
hopen alles voor de herfstvakantie ingericht en afgerond te hebben.
Herfstvakantie 23-27 oktober 2017
Het is bijna niet te geloven maar de eerste vakantieweek zit er al aan te komen. Van 23 t/m 27 oktober is het
herfstvakantie. Een weekje bijkomen en daarna met z’n allen de maand november in!
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Agenda
Start kinderboekenweek
Dierendag
Informatieavond groep 5 t/m 8
Stakingsdag basisonderwijs
Informatieavond groep 1 t/m 4
GMR
Afsluiting Kinderboekenweek
Inloopmiddag
VCOG marge-dag (leerlingen vrij)
MR
Herfstvakantie

woensdag 4 oktober
woensdag 4 oktober
woensdag 4 oktober
donderdag 5 oktober
dinsdag 10 oktober
donderdag 12 oktober
vrijdag 13 oktober
dinsdag 17 oktober
woensdag 18 oktober
donderdag 19 oktober
maandag 23 oktober t/m vrijdag 27 oktober

BUITEN DE SCHOOL
Twee boekenacties die we als school natuurlijk van harte aanbevelen:
1.
Koop je kinderboek bij de Kinderboekenwinkel in Groningen en spaar voor boeken voor de schoolbibliotheek!
Wanneer:
Van 5 tot 16 oktober 2017
Waar:
De Groningse Kinderboekhandel, Stoeldraaierstraat 42 9712 BX Groningen
Hoe:
Lever je bonnetje tot 10 november in op school bij juf Anja (administratie)
Hoe meer bonnetjes, hoe beter!
Van het totaalbedrag krijgen we 10% korting op aanschaf van nieuwe kinderboeken voor de schoolbibliotheek
2.
Riemer boekhandel
Nieuwe Ebbingestraat 1
9712 NB Groningen
0503134041
boekhandel@riemer.nl

Oproep van de aanbieder: Sportuur Gravenburg
Een extra sportmoment voor basisschoolkinderen uit de groepen 2, 3, 4 en 5
van cbs Aquamarijn en de Feniks.
Tijdstip: Iedere dinsdag en vrijdag van 14:35 – 15:20 uur
Locatie: in de Gymzaal van de scholen (Maresiusstraat)
Je mag je eerste les gratis meedoen.
Neem de informatiefolder mee of vraag hem aan via: sportuurgravenburg@gmail.com
Nieuws van de bibliotheek
Het belooft een loeispannende Kinderboekenweek in Groningen
te worden want het gaat over Gruwelijk eng.
Groot Kinderboekenweekfeest!!!
“Gruwelijk enge” activiteiten door de hele Vensterschool Vinkhuizen
Wanneer:
woensdag 5 oktober van 14.15 – 16.15 uur
Voor wie:
kinderen van 4 t/m 12 jaar en begeleiding
Waar:
Vensterschool Vinkhuizen
Toegang:
gratis
met om precies 14.15 uur: feestelijke opening in de hal !
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De Monstertour:
We komen langs tijdens onze monstertour om samen met jou gruwelijk te gaan griezelen
Wanneer:
maandag 9 oktober van 15.00 – 17.00 uur (doorlopend)
Voor wie:
kinderen en (groot)ouders
Waar:
bibliotheek Vinkhuizen
Toegang:
gratis
Grote Griezelboekenquiz
Ken jij al deze boekengriezels? Kom naar de bibliotheek en kijk of jij alle antwoorden weet (of kunt vinden)
Wanneer:
van 5 t/m 20 oktober
Voor wie:
alle kinderen die kunnen lezen en schrijven
Waar:
bibliotheek Vinkhuizen
Vrijdag de 13e: Gruwelijk griezelig slaapfeestje: wie durft?
Wanneer:
vrijdag 13 oktober van 19.00 uur tot zaterdag 14 oktober 10.00 uur
Voor wie:
kinderen van 9 t/m 12 jaar
Waar:
locatie Oude Boteringestraat
Toegang:
gratis maar opgave verplicht!
Meer info en opgaveformulier:
https://www.groningerforum.nl/agenda/activiteiten/gruwelijk-griezelig-slaapfeestje
Meer informatie? Haal het programmaboekje op in de bibliotheek of kijk op:
https://www.groningerforum.nl/events/kinderboekenweek
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