Nieuwsbrief
Maart 2019
Cbs AquaMarijn

Maresiusstraat 24

9746 BJ Groningen

050-2103434 info@cbsaquamarijn.nl

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 maart het thema: Spreken.
Inhoud: Over de waarheid spreken, liegen, bemoedigen en oordelen.
Over hoe woorden het leven betekenis geven.
In de Bijbel lezen we: De Bergrede (Mattheüs 5);
geen valse eed afleggen; bidden; Ja zeggen en nee doen; Oordelen.
● In maart/ april het thema: Oplossen.
Inhoud: Over het oplossen van dilemma’s, problemen, ruzies en conflicten.
Over het vinden van waarheid en gerechtigheid.
In de bijbel lezen we: Linkerwang en rechterwang (Mattheüs 5); de overspelige vrouw (Johannes 8);
De rijke jongeling (Matteüs 19); Hoe vaak vergeven? (Matteüs 18);
Vijf broden en twee vissen (Mattheüs 14).
Personele zaken
Berichtje van Leonie Giesen:
Het is alweer een tijdje geleden dat er een berichtje van mij in de nieuwsbrief stond.
Dat was een berichtje voordat ik aan de zware behandeling begon. Nu zijn we inmiddels
bijna 3 maanden verder. De behandeling is goed aangeslagen en de scan laat een positief
resultaat zien. Mijn lichaam is nog wel steeds herstellende maar ik merk dat het elke dag beter gaat! Ik ben
inmiddels begonnen met een revalidatietraject waarin ik vooral veel sport om mijn conditie weer op peil te
krijgen.
Ik had erg graag al een bezoekje willen brengen aan de school, maar helaas zit dat er nog niet in. Door de
behandeling is mijn afweersysteem op dit moment nog zeer laag. Daarom wordt het door het ziekenhuis nog
afgeraden om naar school te gaan. Hopelijk lukt het om in april/mei wel een bezoekje te brengen.
Stakingsoproep 15 maart
Op cbs AquaMarijn wordt niet gestaakt!
We hadden u al gemeld dat de onderwijsvakbond AOB heeft opgeroepen tot een landelijke onderwijsstaking
op vrijdag 15 maart as. Omdat de onderhandelingen met de minister nog lopen en we er vooralsnog vanuit
willen gaan dat er een goed akkoord wordt gesloten, wordt er op cbs AquaMarijn dus niet gestaakt en gaan
de lessen deze dag ook gewoon door.
In het schoolteam is veelvuldig over de huidige problemen binnen het basisonderwijs gesproken. Er moet
toch echt iets gebeuren. De inzet van de AOB steunen we dan ook zeer zeker maar we vinden dat het
lopende overleg wel een serieuze kans verdient. Extra investeringen zijn echt noodzakelijk om de kwaliteit
van het basisonderwijs nog te kunnen borgen en deze vervolgens doorlopend verder uit te bouwen.
Het afgelopen halfjaar hebben we bijna alle invalfricties binnen de school opgelost maar we lopen tegen de
grens aan van wat nog verantwoord en wenselijk is. Door het telkens opnieuw weer inzetten van alle
ondersteunende en kwaliteits-bevorderende lesuren voor invalwerkzaamheden gaat dit uiteindelijk ten koste
van de begeleiding en ondersteuning van onze leerlingen. Dit mag niet zo blijven. Omdat de leerkracht(inval-)tekorten inmiddels structureel dreigen te worden willen we onze huidige aanpak en inzet dan ook
kritisch tegen het daglicht houden. Vertrekpunt in alles moet zijn: Het onderwijs op plaats één!
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Projectweken: Zorg en Ziekenhuis!
Zet 13 t/m 24 mei maar alvast in uw agenda! De jaarlijkse projectweken!
De leerlingen hebben zelf thema’s ingebracht en uit deze thema's is door de
leerlingenraad één thema gekozen. En wat voor één: Zorg en ziekenhuis!
We willen in deze weken graag voor alle groepen een passend uitje organiseren.
Een kijkje nemen in de praktijk om het allemaal ook te voelen en te beleven.
Ook zouden we het daarnaast heel erg leuk vinden dat ouders/opa's/oma's enz. in de klas vertellen over
bijvoorbeeld hun beroep in de zorg of in het ziekenhuis. Hierbij dus onze vraag/oproep:
- Werkt u in de gezondheidszorg en zijn bij u op het werk één of meerdere klassen welkom voor een bezoek?
- Vindt u het leuk om bij ons in de klas(sen) te komen en daar een workshop of presentatie te verzorgen?
Geef u dan zo spoedig mogelijk op! U kunt hiervoor een mail sturen naar s.grijpma@vcog.nl (juf Sanna)
We hopen op heel veel positieve reacties zodat onze projectweken nog leuker en nog leerzamer worden!
Inloopmiddag woensdag 20 maart
U bent van harte welkom om tussen 12.30 - 13.00 uur in het lokaal van uw zoon en/ of dochter het werk van
uw kind(eren) in te zien. Zo blijft u op de hoogte van alle opdrachten waaraan we binnen de school werken.
En natuurlijk is de leerkracht ook aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden.
Kom in de klas: 25 t/m 5 april
Be our guest!
Een kijkje nemen in de klas van uw kind(eren). We denken dat dit zeer op prijs gesteld wordt. We nodigen
daarom alle ouders/verzorgers uit voor een kijkje in de klas. Met eigen ogen eens zien hoe de dagelijkse
onderwijspraktijk eruit ziet. U bent van harte uitgenodigd.
Omdat we veel ouders/verzorgers verwachten is het goed alle goed te organiseren en in goede banen te
leiden.
Hoe gaan we deze ‘kijkdagen’ organiseren:
De leerkrachten plannen zelf de dagen en tijdstippen in waarop het bezoek kan plaatsvinden en hoeveel
ouders per dag uitgenodigd kunnen worden. Dit kan dus per groep verschillen.
U kunt zich vanaf 13 maart via een intekenlijst bij het lokaal aanmelden. Digitaal aanmelden via ons
ouderportaal is technisch helaas niet mogelijk. De laatste inschrijfmogelijkheid is op 20 maart.
Nog even een paar belangrijke afspraken:
-Jongere kinderen kunnen helaas niet mee. Per kind is er plaats voor één ouder.
-Heeft u meerdere kinderen, dan mag u natuurlijk bij alle kinderen op bezoek komen.
-Tijdens de bezoeken kunt u niet wisselen van lokaal.
-De bezoeken gaan niet door als er een invaller voor de groep staat.
-Het is niet toegestaan beeld- of geluidsopnamen te maken.
- Voor de intekenlijst geldt dat vol ook echt vol is.

VOORAANKONDIGING:
Ouderavond “Samen mediasmart!”

Samen mediasmart!
We hebben een ouderavond gepland over het samen mediawijs opvoeden. Een thema dat in de
verschillende media veel aandacht krijgt en welke bij ouders/verzorgers vaak ook heel veel vragen oproept.
Daarom nu alvast deze vooraankondiging en uitnodiging!
Inleider
: Marinka Bakker (MediaCoach en Social Media professional)
Voor wie
: ouders/verzorgers van onze leerlingen in groep 5 t/m 8
Wanneer
: dinsdagavond 2 april 2019
Waar
: in ons schoolgebouw
Kom, kijk, luister en praat mee!
Meer informatie volgt binnenkort via het ouderportaal.
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Bezoek Belgische studenten
Op dinsdag 12 maart brengen 7 Belgische studenten een bezoek aan de Aquamarijn.
Dit in het kader van een uitwisseling tussen Stenden Hogeschool en de Vives Hogeschool
in Brugge. Naast een kijkje in onze school zullen de studenten ook in een aantal groepen
een activiteit voorbereiden en uitvoeren.

Agenda
Complimentendag
Voortgangsgesprekken groep 1 - 7
bezoek Belgische studenten Brugge
Geen onderwijsstakingsdag
Inloopmiddag van 12.30 -13.00
Kijkje in de Klas week
Start zomertijd

vrijdag 1 maart
dinsdag 5 maart en donderdag 7 maart
dinsdag 12 maart
vrijdag 15 maart
woensdag 20 maart
maandag 25 t/m 5 april
zondag 31 maart

Nieuws van buiten
Sociaal verpleegkundige: Ineke Treurniet
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
Omdat we onze zorgen over de kwaliteit van het basisonderwijs van nu en in de toekomst met u willen delen:
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