Schoolfruit
Van 13 november t/m 20 april krijgen uw kinderen op school
gratis drie stuks groente en fruit per week. De school doet
namelijk mee aan EU-Schoolfruit! Ook zijn er lessen over fruit,
groente en gezonde voeding. Met EU-Schoolfruit leren
kinderen spelenderwijs om verschillende soorten fruit en
groente te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk!

EU-Schoolfruit op de Aquamarijn
De drie vaste groente- en fruitdagen op de Aquamarijn
worden:
woensdag, donderdag en vrijdag
Wij ontvangen de levering van de leverancier Vitamine & zo.

Iedere dinsdag wordt het “Gruit-menu” van die week via onze Facebookpagina
gecommuniceerd. Het Schoolfruit is een uitstekende vervanger voor het 10-uurtje. Deze
hoeft u gedurende de leveringsperiode dan ook niet aan uw kind(eren) mee te geven.

Voortgangsgesprek Onderwijsinspectie - 15 oktober
Op maandag 15 oktober heeft de school een vervolggesprek met de Onderwijsinspectie
gehad. Bij dit gesprek waren naast de directie en de intern begeleider, vanuit het bestuur
ook de clusterdirecteur, de kwaliteitszorg-adviseur en de externe adviseur aanwezig. Wij
kijken allen terug op een zeer prettig gesprek, waarin de inspecteur positief-kritisch was. De
door de school zichtbaar gemaakte vorderingen hebben ervoor gezorgd dat het vertrouwen
richting het vervolgonderzoek in januari door de inspecteur is uitgesproken. Vanzelfsprekend
hebben we dit succesje met het team gevierd met een heerlijke traktatie.

Ouderbijdrage – namens de OR
In de loop van de aankomende week ontvangt u namens de OR een
uitnodiging om de ouderbijdrage te betalen. Deze uitnodiging
ontvangt u via een intern systeem per email en/of SMS. In die
uitnodiging vindt u een link waarmee u direct de ouderbijdrage kunt

overboeken via iDeal. Ook een gespreide betaling behoort tot de mogelijkheden en is
eenvoudig via het systeem te regelen.
Mocht u de ouderbijdrage reeds per overboeking hebben betaald dan hoeft u niets meer te
doen en wordt uw betaling handmatig verwerkt.
Vanuit de overheid is bepaald dat de school verplicht is schoolactiviteiten toe te voegen aan
het normale lesrooster. Deze activiteiten dienen bekostigd te worden vanuit de vrijwillige
ouderbijdrage. De ouderbijdrage à € 27,50 per kind is dus vrijwillig, maar voor de school
noodzakelijk om de diverse activiteiten, waarvoor de school geen andere vergoeding krijgt,
te kunnen bekostigen. Het belang dat alle ouders deze bijdrage aan de schoolactiviteiten
voor de kinderen betalen is dan ook zeer groot.
We zijn verheugd dat een groot aantal ouders de ouderbijdrage proactief al hebben
overgemaakt. Mocht u de ouderbijdrage reeds hebben betaald, dan wordt u uit het systeem
gehaald. Mocht uw naam er toch tussendoor geglipt zijn, dan hoeft u met de uitnodiging
verder niets meer te doen en kunt u deze als niet verstuurd beschouwen.

Deelraad – Onderzoek IKC-raad
Op de algemene ouderavond heeft onze voorzitter van de MR, Sandra v.d. Haas, aangegeven
dat er vanuit de school en GO! de wens is om een IKC-raad te vormen om zo de
samenwerking nog meer kracht bij te zetten. De MR (school) en de OC (opvang) staan hier
positief tegenover en hebben een deelraad aangesteld. In deze deelraad zitten namens de
school Tamara Slotboom (ouder en oud-lid MR) en Monique Koopman (leerkracht en IKCcoördinator). Namens GO! nemen Anja Majoor (ouder en voorzitter OC) en Diane Schaap
zitting. De taak van de deelraad is om de IKC-raad en de vorm daarvan te onderzoeken en
hierover advies uit te brengen richting het IKC-management, de MR en de OC. Afgelopen
woensdag is de deelraad voor het eerst bijeen gekomen.

Voorstellen Karoline van Ingen – locatieleider kinderopvang
Na een uitgebreide sollicitatieprocedure zijn wij blij te kunnen
melden dat Karoline van Ingen is aangekomen als Locatieleider
IKC Aquamarijn.

Karoline is per 1 november gestart voor 12 uur per week, verdeeld over drie dagen. Vanaf 1
december zal ze 24 uur verdeeld over drie dagen aanwezig zijn. Haar aanwezigheid zal met

name op maandag, dinsdag en donderdag zijn. Marja verzorgt de warme overdracht voordat
zij gaat genieten van een welverdiend vervroegd pensioen.
Vorige week woensdag heeft Karoline zich voorgesteld aan de ouders tijdens de algemene
ouderavond van GO! en heeft zij kennis gemaakt met het IKC-team. Wij wensen Karoline
heel veel plezier met deze mooie uitdaging en wij kijken allen enorm uit naar de
samenwerking.

Kleuters gestart met methode onderbouwd
Ongetwijfeld heeft u het al gemerkt of is uw kind thuis
gekomen met de namen van de handpoppen: Arie de
letterkanarie, Wim de Woordspin, Sjoerd de
Cijferwoerd of de juf die ineens is omgetoverd in Tante
Truus.
Afgelopen maand zijn wij bij de kleuters gestart met de methode ‘Onderbouwd’.
‘Onderbouwd’ onderbouwt de vaardigheden en biedt structuur voor de kinderen en de
leerkracht. Het gebruik van de materialen uit de themapakketten zorgt ervoor dat het
instructiemoment in de sfeer van het jaar en betekenisgericht aangeboden kan worden. Het
aanbod (instructie) van het ‘spel van de week’ verloopt via een vast model. Alle
routineactiviteiten worden ondersteund door de handpoppen en gekoppeld aan de rekenflat
of de taalvilla.
Waarom handpoppen?
Ieder karakter (pop) representeert een doel. Het is herkenbaar: het leerdoel is direct
zichtbaar. De karakters fungeren als brug naar instructie – het poppenspel heeft een
animerend effect. Dit resulteert in hoger leereffect. Het verlengt de leertijd en het
neveneffect is dat kinderen de activiteit naspelen.
De leerkracht monitort dagelijks de vorderingen via de online registratie. Onderbouwd werkt
vanuit de waarden: “Leer ze ervaren. Leer ze voelen. Leer ze beleven. Leer ze het zelf te
doen.” Waarden welke volledig aansluiten bij de visie van de Aquamarijn.

Bijlessen rekenen groepen 4, 5 en 7
Vanaf aankomende vrijdag starten de bijlessen rekenen voor groep
4. De bijlessen zijn van 15:00-16:00 uur en Juf Margreet zal deze
verzorgen. Vanaf 23 november mogen de leerlingen van groep 3
die extra uitdaging kunnen gebruiken en de leerlingen uit groep 5,
die juist behoefte hebben aan een extra instructie om de lichtjes te
laten branden, aansluiten.
Sinds vorige week zijn de leerlingen van groep 5 en 7 reeds aangesloten bij de lessen van juf
Ilja (6) en juf Monique (8). Wij zijn trots op het animo vanuit de leerlingen, waardoor
wekelijks vele leerlingen vanuit hun eigen motivatie op hun eigen niveau worden
uitgedaagd.

Belangrijke data
5 november
7 november
14 november
16 november
19-24 november
21 november

Start: ouders in de klas (hiervoor ontvangt u een uitnodiging)
Nationaal Schoolontbijt
Administratie-middag (leerlingen ’s middags vrij)
Versieren school Sint
Rapportgesprekken
Voorstelling gr. 3/4 KAF

