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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/ mei het thema: Weglopen.
Over weglopen voor je taak en over je verantwoordelijkheid nemen.
In de bijbel lezen we het verhaal van Jona’s opdracht (Jona)
● In mei het thema: Doen
Over denken en doen, over maken en breken, over daadkracht en zwakte.
In de bijbel lezen we de verhalen over de daden van Simson (Rechters 13 t/m 16)
Afscheid juf Ella
Juf Ella neemt na 21 jaar basisonderwijs afscheid. Onze juf van groep 1-2C stopt daarom bij ons op school
en gaat per 1 juni as. als Pedagogisch Medewerker werken bij een Kinderdagverblijf. Een besluit dat we
respecteren maar wel met het gevoel dat we een hardwerkende juf gaan missen.
Natuurlijk is er voor ouders en belangstellenden gelegenheid om juf Ella nog de laatste hand te schudden en
haar te bedanken voor alles wat ze voor ons heeft betekend. Dit afscheid plannen we in op vrijdag 24 mei
2019, direct na schooltijd (van 12.30 uur tot 13.15 uur).
Op vrijdag 24 mei zal juf Ella ook afscheid nemen in de groep. Dit doen we natuurlijk op feestelijke wijze.
Wijziging personeelsinzet groep 1-2C en groep 4B
Het vertrek van juf Ella leidt per 1 juni as. tot een paar personele wijzigingen.
Groep 1-2C
: juf Janine zal alle dagen (maandag t/m vrijdag) de leerkracht van groep 1-2C zijn.
Groep 4B
: juf Joanna zal naast maandag, dinsdag en woensdag ook op vrijdag in groep 4B werken.
Op donderdag zal juf Alide de lessen verzorgen.
Om een soepele overgang te garanderen gaat juf Alide ook in mei al op de donderdag,
samen met juf Janine, de lessen in groep 4B verzorgen.
Projectweken: Zorg en ziekenhuis (13 t/m 24 mei)
Onze jaarlijkse projectweken zijn dit jaar van 13 t/m 24 mei. Het thema is dit jaar zorg en ziekenhuis!
We starten de projectweken op maandag 13 mei met alle kinderen in de gymzaal.
Tijdens de projectweken zullen de lessen zoveel mogelijk in het teken staan van zorg en/of ziekenhuis!
Voor alle groepen zijn leerzame uitjes of workshops geregeld. Er zijn veel ouders, familieleden en vrienden
die in onze klassen te gast zullen zijn. Ze zullen ons meer vertellen over hun beroep in de zorg.
Maandag 13 mei zal er tussen 10.00 en 12.00 een ambulance op het "supernova" plein komen waar
verschillende groepen een kijkje in mogen nemen.
We sluiten de projectweken op vrijdag 24 mei graag samen met de kinderen en ouders af.
We doen dit door het houden van een sponsorloop. Het goede doel dat we gekozen hebben is het Beatrix
Kinderziekenhuis. Voor kinderen door kinderen is hierbij ons motto!
Informatie over de sponsorloop ontvangt u op maandag 6 mei.
Kunt u ons helpen om onze school te “versieren”?
We zijn nog op zoek naar materialen die met ons thema te maken hebben. Dit kan van alles zijn, denkt u
bijvoorbeeld aan boeken, posters, een rolstoel of rollator, krukken, verbanddozen enz.
De materialen die we mogen lenen verzamelen we bij de groepsleerkrachten en krijgt u na de projectweken
weer van ons terug.
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Vooreenschonezeee.nl
Oproep - Wij zoeken sponsors (en er kunnen nog een paar kinderen meelopen)!
Groep 6b is al hard aan het trainen en zijn druk bezig sponsors te werven. Wat is er aan de hand?
Groep 6b rent voor een schone zee! Op zondag 12 mei gaat een groot deel van groep 6b meedoen aan de
Kidsrun op Lauwersoog. Een route van 2,5 km, die ze lopen om geld in te zamelen voor de Plastic Soup
Foundation.
Wilt u ons ook sponsoren?
Sponsors kunnen zich aanmelden op onze heuse EIGEN website: vooreenschonezee.nl. We zijn trots op
deze mooie site, gemaakt door Jitske en haar vader. En we zijn verrast door de snelheid waarmee het
gesponsorde bedrag groeit. Maar… er is veel geld nodig om de plastic soep in de oceaan op te ruimen, dus
hoe hoger de opbrengst, hoe beter!
Wil je ook meerennen?
Ben je 9+, leerling van de Aquamarijn en wil je de lopers van groep 6b helpen door ook mee te rennen?
Dan kun je je nog opgeven om mee te doen via het mailadres groep6b@vooreenschonezee.nl.
Er zijn inmiddels (stand op vrijdagochtend 26 april) 16 lopers, er kunnen er nog maximaal 9 bij. Wie het eerst
komt, het eerst maalt, maar geef je uiterlijk zaterdag 27 april 2019 op, daarna sluiten we de inschrijving.
Zondag gaan we alle kinderen definitief aanmelden bij de organisatie. Om je op te geven mail je je naam
(voornaam+achternaam) en geboortedatum naar groep6b@vooreenschonezee.nl. Je ontvangt dan van ons
meer informatie.
Namens groep 6b,
Geartsje Visser en Bianca Tubben
Schilderwerk
In de meivakantie worden de gangen en lokalen op de Begane Grond en op de 1e etage geschilderd en
gesausd. Een opknapbeurt waarvoor maar liefst 10 schilders worden ingezet. Na de vakantie zit alles weer
‘strak in de lak’.
Ook worden (op alle verdiepingen) in de meeste lokalen lambriseringen op de muren aangebracht. Dit moet
voorkomen dat de muren snel vies worden en/of beschadigd raken.
Samen Mediasmart!

Tijdens de ouderavond over Samen Mediasmart! zijn veel
schema’s en overzichten gepresenteerd. Via onderstaande
link kunt u deze documenten benaderen en waar nodig
downloaden.
http://bit.ly/aquamarijnmediasmart

Agenda
Meivakantie
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Weer naar school
Moederdag
Projectweken
Avond 4 daagse
Margedag
Hemelvaartsdag
Alle leerlingen zijn vrij van …

maandag 29 april t/m vrijdag 3 mei
zaterdag 4 mei
zondag 5 mei
maandag 6 mei
zondag 12 mei
maandag 13 t/m 24 mei
maandag 20 t/m donderdag 23 mei >>>>>>
Woensdag 29 mei
Donderdag 30 mei
Woensdag 29 t/m 31 mei
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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

We wensen iedereen natuurlijk een heerlijke

Nieuwsbrief mei 2019 cbs AquaMarijn

