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Nieuwsbrief
De nieuwsbrief van CBS Aquamarijn wordt onder alle ouders/verzorgers verspreid via ons ouderportaal. Ook
plaatsen we de nieuwsbrief op de website van de school onder het ‘tabblad’ nieuwsbrief.
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.
● In april het Paasthema: Overwinnen.
Inhoud: Over de opstanding van Jezus. Over de overwinning van het licht op het donker.
Over de overwinning van de hoop op de angst en van het leven op de dood.
In de bijbel lezen we de Paasverhalen (Lucas / Johannes)
● In april/ mei het thema: Weglopen.
Inhoud: over weglopen voor je taak en over je verantwoordelijkheid nemen.
In de bijbel lezen we het verhaal van Jona’s opdracht (Jona)
Donderdag 18 april vieren we het Paasfeest met alle leerlingen in onze gymzaal.
Start Instroomgroep
Maandag as. start de nieuwe instroomgroep echt in een eigen lokaal. We zijn heel blij dat we deze
mogelijkheid kunnen bieden. Veel gerichte aandacht dus mogelijk voor de nieuwe kleuters die instromen.
Voor de andere kleutergroepen betekent het dat daar de leerlingaantallen niet verder zullen stijgen. Alleen
maar positieve ontwikkelingen.
Koningsdag
Op vrijdag 12 april as. is het de dag van de Koningspelen 2019.
Deze dag vieren we op school.
- We beginnen de dag met z’n allen op het bovenplein met het dansen van de Pasapas.
Niet vergeten om via de link deze dans aan te leren. https://www.youtube.com/watch?v=Ux2SYiBtrLM
Ook op school wordt al flink geoefend. Veel leerlingen kennen het dansje al en zij leren vervolgens de
andere leerlingen de stapjes en de pasjes. Pas-a-Pas!
U bent natuurlijk van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Meedansen is toegestaan!
- Na het dansen van de Pasapas gaan we naar de klas om te starten met het Koningsspelen-ontbijt.
De kinderen hoeven 's ochtends thuis dus niet te ontbijten, want dit doen we gezellig samen op school.
Graag uw kind(eren) een beker + bord + bestek mee naar school laten nemen (voorzien van naam)!
Voor het ontbijt doen we een beroep op u als ouders/verzorgers. Het zou prachtig zijn wanneer iedereen een
klein deel van het ontbijt wil verzorgen. Om dit allemaal in goede banen te leiden hangt er vanaf maandag 1
april een intekenlijst bij alle lokaaldeuren.
- Na het ontbijt staan er allerlei leuke activiteiten op de planning. Via de groepsleerkracht van uw kind hoort u
of er hierbij hulpouders nodig zijn. Hierbij alvast de oproep!
- Om 11.45 uur starten we met de rommelmarkt op het boven plein. U mag uw kind dan ophalen uit de klas
om samen met uw kind op de rommelmarkt te gaan zitten. Kinderen die niet worden opgehaald blijven bij de
groepsleerkracht. Om 12.30 uur is de rommelmarkt afgelopen.
De leerlingen mogen deze dag natuurlijk in het Oranje op school komen!
We maken er samen een prachtige dag van!
Schoolvoetbaltoernooi
Op woensdag 27 maart hebben de beide groepen acht meegedaan aan het
jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi. Het was een mooie en vooral sportieve dag.
Wat zijn wij trots op onze toppers! En dat menen we echt!
Mede door de voortreffelijke coachingsvaardigheden van twee moeders (zie foto)
en de vechtlust en wilskracht van onze meiden zijn zij eerste geworden in hun
poule. En daarom dus ook door naar de volgende ronde op 24 april.
We wensen onze kampioenen ook daar alvast heel veel succes.
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Ouderavond Mediasmart
Social Media. I-pads, laptops, het wereldwijde web, alles snel en dichtbij. De online-wereld naast de offlinewereld. Wat past hierbinnen wel en wat niet en welke kansen en gevaren liggen erin besloten?
Allemaal ontwikkelingen die ons soms onzeker maken. Daarom hebben we deze ouderavond georganiseerd
voor alle ouders/verzorgers in de groepen 5 t/m 8. We hopen u daar allemaal te mogen begroeten!

Zorg en Ziekenhuis
Van 13 t/m 24 mei staat in de jaarlijkse projectweken het thema Zorg en Ziekenhuis centraal.
Een prachtig thema. Uit alle inzendingen gekozen door de leerlingenraad.
- We willen in deze weken o.a. graag voor alle groepen een passend uitje organiseren.
Een kijkje in de praktijk van de vele zorg welke dagelijks wordt geboden. De mooiste plek dus om
ons te verwonderen en ervaringen op te doen.
- Ook vinden we het super wanneer vaders, moeders, opa's en oma's (enz.) in de klas iets kunnen vertellen
over hun specifieke beroep/werk in de zorg of het ziekenhuis.
Erg fijn te melden dat we hiervoor al heel veel aanmeldingen hebben gekregen. Top! Bent u het vergeten en
vindt u het leuk om ook op school iets te vertellen of te laten zien? Meld het z.s.m. aan de groepsleerkracht
van uw kind(eren). Graag voor 5 april as.
- Ook zijn we op zoek naar materialen die met dit zorgthema te maken hebben. Dit kan van alles zijn. Denkt
u bijvoorbeeld aan boeken, posters, een rolstoel of rollator, krukken, verbanddozen enz.
We hopen dat u ons zoveel mogelijk kunt helpen om met al deze materialen onze school te 'versieren' en in
de juiste stemming te brengen. De materialen die we mogen lenen, verzamelen we na de afsluiting bij de
groepsleerkrachten. Deze krijgt u na de projectweken weer van ons terug.
We laten ons graag verrassen!
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Bericht van de Ouderraad: Avondvierdaagse
Beste ouders en verzorgers,
We zijn alweer begonnen met de organisatie van de avondvierdaagse.
Dit jaar vindt de avondvierdaagse plaats van maandag 20 mei t/m donderdag 23 mei.
Om de avondvierdaagse weer tot een succes te kunnen maken, doen we ook dit jaar
weer een beroep op ouders en verzorgers om ons bij de organisatie te ondersteunen.
Wij zijn op zoek naar de volgende enthousiaste vrijwilligers:
Vlaggendragers
We hebben elke avond één vlaggendrager op de 5 km én twee vlaggendragers op de 10 km nodig.
Deze vlaggendragers zullen tijdens de betreffende avonden het aanspreekpunt voor onze deelnemers zijn.
Zonder de vlaggendrager(s) kan niet gestart worden met de avondvierdaagse.
Bezetting van de drinkposten
We hebben voor beide afstanden met uitzondering van de donderdagavond voor elke avond 2 personen per
drinkpost (dus 4 in totaal) nodig die de uitgifte van het drinken aan de kinderen verzorgen.
Als wij niet genoeg vrijwilligers aandragen, komt de veiligheid van de kinderen in het gedrang, waardoor de
avondvierdaagse helaas niet door kan gaan.
Ben je enthousiast geraakt? Geef je dan op als vrijwilliger! (al is het maar voor 1 avond).
Aanmelden kan per mail voor 6 mei naar: Avond4daagse-aquamarijn@hotmail.com.
Na de aanmelding krijg je nadere informatie per mail toegestuurd.
Namens alle kinderen alvast hartelijk dank voor je hulp.
Namens Team Avond4daagse Reitdiep en Gravenburg,
Shaam Bodha, Geartsje Hoekstra en Simone Kajuiter
Onderhoud buitenspelmateriaal
We hebben al eens een oproep gedaan voor 1 of 2 ouders die de buitenspeelmaterialen voor
de kleuters willen onderhouden ( de fietsen, karren en kruiwagens, de zandbak en het speelhuisje e.d.)
Tot op heden hebben zich helaas nog geen ouders aangemeld. Daarom een nieuwe oproep!
U kunt zich hiervoor aanmelden bij Ella Bosch, groep 1/2c of per mail: e.bosch@vcog.nl.

Agenda
Koningsspelen
Palmpasen
Paasvieringen
Goede vrijdag
Pasen
Koningsdag
Meivakantie
Weer naar school

vrijdag 12 april
zondag 14 april
donderdag 18 april
vrijdag 19 april
zondag 21 en maandag 22 april
zaterdag 27 april
maandag 29 april t/m 3 mei
maandag 6 mei

Informatie van buiten
Sociaal verpleegkundige
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. Schroom niet om hiervoor contact te leggen
met de sociaal verpleegkundige Ineke Treurniet. U kunt een afspraak maken via de intern begeleiders
Lourien Groenendal (groep 1-4) en Daniëlle van der Maas (groep 5-8).
Ineke zal vervolgens contact met u opnemen voor een afspraak.
Het is natuurlijk ook mogelijk om zelf direct contact op te nemen:
Via het telefoonnummer 06 54352995 (whatsapp mag ook!) of het mailadres:
ineke.treurniet@ggd.groningen.nl
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Klassenfeestjes, een feestje voor de hele klas
Het leidt tot verdriet, woede en spanningen: kinderen die nooit worden uitgenodigd voor een kinderfeestje.
Als elk schooljaar één kind in iedere klas een klassenfeestje geeft en alle kinderen uitnodigt, dan zijn er geen
kinderen meer die nooit een verjaardagsfeestje hebben!
Het idee van een klassenfeestje is in Zweden ontstaan en in 2016 in Nederland geïntroduceerd door Laura
Batstra (Rijksuniversiteit Groningen) en Wim Venema (muziekschool Wim Venema) uit Zuidhorn. De
Stichting Kinderpostzegels zag het wel zitten en ondersteunt het project financieel. Dat heeft geleid tot een
‘gratis handboek klassenfeestjes’. Met dit handboek is het organiseren van een klassenfeestje gemakkelijk
en is het feestje bijna gegarandeerd een succes.
Maar is dat niet heel duur? Dat valt erg mee, een klassenfeestje met eenvoudige spellen en hapjes is vaak
goedkoper dan een klein feestje naar bijvoorbeeld een pretpark of bioscoop. Zeker als je het met meerdere
kinderen (en dus ouders) organiseert is het een stuk goedkoper, minder tijdrovend en leuker! Woon je dan
ook nog in de gemeente Groningen, dan heb je helemaal mazzel, want er zijn tien locaties van de Buurt- en
Speeltuin Verenigingen en de Stichting Kinderopvang Stad Groningen, die je gratis mag gebruiken.
Kijk voor meer informatie op www.klassenfeestjes.nl of mail naar Marc Conradi via
klassenfeestjes@gmail.com.

Uw dochter wil op judo, uw zoon wil gitaarles. Maar u heeft geen idee waar u het geld vandaan moet
halen? Misschien kan het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpen! Wij betalen de contributie/lesgeld en
eventueel kleding en attributen voor kinderen en jongeren tussen de 4 en 18 jaar uit gezinnen waar
thuis te weinig geld is.
EEN AANVRAAG DOEN
Ouders/verzorgers kunnen niet rechtstreeks een aanvraag indienen. Dit wordt gedaan door een
zogenaamde intermediair; iemand die professioneel betrokken is bij de scholing, opvoeding en/of
begeleiding van het kind of gezin. Denk hierbij aan een brugfunctionaris/ leerkracht/ mentor/ IB’er op school,
de sportcoach (Bslim), cultuurcoach, jongerenwerker, het WIJ-team, schuldhulpverlening of St. Leergeld. Hij
of zij kent de spelregels en weet of je kind in aanmerking komt. Als de aanvraag goedgekeurd is, kan je kind
vaak al binnen drie weken sporten of op les. Wil je een aanvraag indienen? Vul dan alvast deze ouderkaart
in en neem die mee naar de intermediair.
WELKE SPORTEN EN CULTURELE ACTIVITEITEN?
Het Jeugdfonds Sport vergoedt de contributie van sportverenigingen en/of sporten die zijn aangesloten bij de
landelijke sportbonden. Wij vergoeden geen zwemles (A/B/C), fitness en scouting. Bij een culturele activiteit
gaat het om actieve deelname aan bijv. muziekles, dans, beeldende kunst, schrijven, multi-media (fotografie,
DJ-cursus, webdesign, etc.), theater of kindercircus.
VERGOEDING
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur bepaalt het bedrag op basis van de hoogte van de contributie/lesgeld. Voor
een sportaanvraag is max. € 225,- en voor cultuur € 450,- per kind per jaar beschikbaar. Na goedkeuring van
de aanvraag wordt de bijdrage rechtstreeks aan de sportvereniging of cultuuraanbieder betaald. Is sommige
gevallen is het mogelijk daarbij een waardebon voor benodigde kleding/attributen te ontvangen welke kan
worden ingeleverd bij een winkel in de buurt.
Kijk voor meer informatie op:
Jeugdfonds Sport & Cultuur
www.jeugdfondssportencultuur.nl/groningen
groningen@jeugdfondssportencultuur.nl
Of bel op dinsdag, woensdag- of donderdagochtend naar onze coördinator op 06-81304503.

We wensen iedereen natuurlijk alvast een
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