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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 december: het kerstthema Meetellen.
● Inhoud: Over meetellen en vergeten worden, over serieus genomen worden en over wie bijzonder in tel is.
In de Bijbel lezen we: De geboorte van Jezus (Lucas 2).
Personele zaken
In de nieuwsbrief van november heeft u de ingekomen brief van Leonie Giessen kunnen lezen. Inmiddels is
juf Leonie gestart met de stamceltransplantatie. We wensen Leonie heel veel sterkte en moed in deze zware
periode. We zien met trots hoe sterk ze is.
Juf Cyanda en juf Susan pakken inmiddels al weer veel lesgevende taken op na een lange periode van
ziekte. Ook juf Alide is alweer drie ochtenden grotendeels op school. We kunnen niet anders dan dankbaar
zijn voor al dit goede nieuws.
Sinterklaas
Sinterklaas brengt ook dit jaar weer met zijn pieten een bezoek aan onze school op woensdag 5 december!
Kwam Sint vorig jaar nog aan met een heuse veegmachine, dit jaar begroeten we Sinterklaas en zijn pieten
in de gymzaal van onze school. Door ruimtegebrek kunnen de ouders hier helaas niet bij aanwezig zijn. We
maken gebruik van de gymzaal omdat de Feniks de aankomst van de Sint buiten gaat vieren.
We starten deze dag eerst in de klas maar gaan daarna snel met de kinderen naar de gymzaal boven.
De inloop is deze dag vanaf 8.10 uur en we verwachten de kinderen om uiterlijk 8.20 uur in de klas
zodat we op tijd zijn om Sinterklaas te verwelkomen. We kijken vol spanning uit naar deze altijd weer
vrolijke en blije dag!
Kerstdiner en kerstviering
Dit schooljaar vieren we het kerstfeest op school. Op woensdag 19 december van 17.30 tot 19.00 uur.
Alle kinderen hebben met hun eigen groep een kerstdiner en aansluitend een kerstviering.
Wilt u daarom uw kind een bord, een beker en bestek meegeven?
Alle ouders zijn op dit tijdstip meer dan van harte welkom in het speellokaal voor ook een gezellig
samenzijn. We hopen u allemaal te mogen verwelkomen. In plaats van een collecte doen we dit
schooljaar opnieuw mee aan Actie Schoenenmaatjes. Meer informatie hierover ontvangt u z.s.m.
via het ouderportaal.

Agenda
Eerste Adventszondag
Sinterklaasfeest
Tweede Adventszondag
Inloopmiddag
Derde Adventszondag
Kerstfeest op school
Kerstvakantie

zondag 2 december (op maandag de 1e adventskaars)
woensdag 5 december (inloop vanaf 8.10 tot 8.20 uur)
zondag 9 december(op maandag de 2e advenstskaars)
donderdag 13 december
zondag 16 december (op maandag de 3e adventskaars)
woensdag 19 december van 17.30 tot 19.00 uur
maandag 24 december t/m 4 januari

Weer naar school

maandag 7 januari 2019
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Nieuws 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 Ashyra Slikker. U kunt een afspraak maken via de intern begeleiders
Lourien Groenendal (groep 1-4) en Daniëlle van der Maas (groep 5-8).
Ashira 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 15352347 (whatsapp mag ook!) of het mailadres ashyra.slikker@wij.groningen.nl

Eerste Adventszondag
zondag 2 december
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