Fijn dat u op tijd bent!!
Sinds de start van dit schooljaar zijn we gestart met de
elektronische schoolbel. In de afgelopen jaren hebben we er
veel aan gedaan om het ‘te laat komen’ terug te dringen. We
hadden samen met u hele mooie stappen gezet, maar waren
nog niet tevreden. Wij vinden immers dat ieder kind het recht
heeft op onderwijstijd van 8.30 – 14.00 uur en willen daarom
ook graag om 8.30 uur met onze lessen starten.
Sinds de invoering van elektronische schoolbel en het daarop
aangepaste beleid, is nagenoeg ieder kind op tijd en daar zijn
we trots op. Niet op onszelf, maar trots op u en de kinderen!
Daarvoor willen wij u graag dit compliment geven.

Schoolfruit vanaf 29 oktober
Net als de voorgaande jaren, zijn wij ook dit jaar weer ingeloot voor het schoolfruit. Hier zijn
we blij mee en erg trots op! Want ingeloot worden is geen vanzelfsprekendheid. Wat houdt
dit nu in?
Vanaf 29 oktober tot en met 19 april ontvangen wij voor 3 dagen per week schoolfruit. De
kinderen krijgen gedurende deze periode dan een gezonde snack als 10-uurtje. We
adviseren u wel om zelf ook een 10-uurtje mee te geven, mocht de aangeboden gezonde
snack niet in de smaak vallen.
Waarom gratis schoolfruit?
De ‘gezonde 10-uurtjes’ op school zijn niet te missen als moment om fruit of groente te eten.
Een kind heeft namelijk 150 gram groente en 2 maal per dag fruit nodig om goed te
presteren. Leerlingen die gezond eten kunnen zich beter concentreren, presteren beter, zijn
minder snel ziek, zitten lekkerder in hun vel en vertonen minder pestgedrag (Bron: De
Gezonde Basisschool van de Toekomst).
Met het faciliteren van gezonde voeding dragen wij bij aan onze missie om gezonde voeding
op scholen voor iedereen bereikbaar te maken. Schoolfruit.nl richt zich op alle kinderen in
Nederland.

Ik val op! campagne
Fietsers in het verkeer zijn kwetsbaar. Daarom is het belangrijk dat zij goed zichtbaar zijn.
Hiervoor is de campagne Ik val op!
Fietsers weten dat fietsverlichting belangrijk is. Maar toch fietsen ze te vaak zonder
verlichting. Bijvoorbeeld omdat:





de verlichting is vergeten;
de batterijen leeg zijn;
de verlichting kapot is;
de verlichting gestolen is.

En dat brengt risico’s met zich mee.
Wist je dat?




Verlichting niet zozeer voor jouw eigen zicht is maar vooral zodat automobilisten je
zien?
Jongeren en jongvolwassenen in verhouding minder vaak verlichting aan hebben dan
ouderen?
Het achterlicht het belangrijkst is? Omdat je het achteropkomende verkeer niet kunt
zien aankomen.

Omdat wij het belangrijk vinden dat er voldoende aandacht is dat kinderen zich veilig tussen
het verkeer bewegen, hebben we net als vorig schooljaar het logo ‘Ik val op” op ons
schoolplein prijken.
P.S. VERGEET U VOOR DE VEIIGHEID VAN ALLE KINDEREN NIET DE FIETSEN OP HET PLEIN IN
DE DAARVOOR BESTEMDE REKKEN TE PLAATSEN?

Wij, de MR van De Aquamarijn, stellen ons aan u voor!
Mijn naam is Patrick Koelewijn. 41 jaar en getrouwd met Marije.
Samen hebben wij 3 kinderen. Hanna Lieke van 8 jaar in groep 5.
Famke van 7 jaar die in groep 3 zit en Redmer van 2 jaar.
In het dagelijks leven werk ik als manager Wonen en Zorg bij een
zorginstelling in het Gooi. Daarnaast ben ik trainer/coach voor
zelforganiserende teams binnen de gezondheidszorg. Sinds kort
(september) betrokken bij de Medezeggenschapsraad van de
Aquamarijn. Het is nog maar kort, maar het voelt goed om iets, met
elkaar, te kunnen betekenen voor onze mooie school.
Tot slot ben ik en zie ik mijzelf als een verbinder. Ik probeer altijd
mensen of groepen samen te brengen omdat je samen sterker
staat. Ik hoop in de komende tijd samen meer de verbinding te
zoeken zodat iedereen die betrokken is bij de Aquamarijn een
mooie en fijne tijd beleeft.
Hallo, ik ben Loubna el Ghouch en ben moeder van 3 kinderen, Oumaima (groep 7), Yassir
(groep 4) en Ayman (groep 1).
Als ouder bij de MR is mijn doel om mijn stem te laten horen omwille van de school en haar
leerlingen. Ik vind het belangrijk om als moeder in de MR te zitten om zo betrokken te raken
bij de beslissingen die de school neemt. Omdat ik jullie als ouders via de MR kan
vertegenwoordigen, kan je altijd bij mij terecht met vragen of ideeën. Op deze manier kunnen
we allemaal een steentje bijdrage aan onze school.
Ik ben Monique Koopman en ben op maandag en dinsdag leerkracht
van groep 6/8. Op woensdag en vrijdag voer ik mijn taken uit als
unitleider onderwijs.
Ik werk al heel veel jaren met heel veel plezier op de Aquamarijn.
Sinds 2 jaar zit ik in de MR. Ik vind het belangrijk om samen met alle
andere betrokkenen op een kritische, en vooral positieve wijze mee
te denken en te praten over zaken die de school aangaan.
Speerpunten voor de MR zijn: de zichtbaarheid en bekendheid van de
MR vergroten en de toename van de ouderbetrokkenheid.

Mijn naam is Margreet van Vliet en ik ben op de Aquamarijn werkzaam als
onderwijsassistent in de groepen 5 t/m 8.
Ruim 15 jaar geleden ben ik als vrijwilliger bij de kleuters begonnen en
omdat ik het werken op school zo ontzettend leuk vond, ben ik de opleiding
tot onderwijsassistent gaan volgen. Al snel na mijn diplomering heb ik de
overstap van kleuters naar de bovenbouw gemaakt..
Twee jaar geleden heb ik me voor de MR aangemeld omdat ik het belangrijk
vind om samen met ouders en collega’s actief mee te denken over praktische zaken en
zodoende vorm te geven aan het te voeren beleid binnen de school.

Samen werken aan een nog betere basis
Aan alle basisscholen in Almere is een
jeugdverpleegkundige (jv) gekoppeld.
In Almere Haven zijn dat Marlies Garnaat en Pauline
de Vré. Alle kinderen in groep 2 en in groep 7 worden
opgeroepen voor een preventief geneeskundig
onderzoek. Deze onderzoeken zijn het vervolg van de
onderzoeken zoals u deze eerder op het consultatie
bureau werden aangeboden.
Bij groep 2 zal de jv naast een gesprek met de kinderen en hun ouders en het wegen en
meten, ook een visustest, gehooronderzoek en een motoriek onderzoek uitvoeren.
Sterk in de wijk. De jv komt 1 x per 2 weken op school langs. Het doel is om met de Intern
Begeleider van de school samen in gesprek te gaan met ouders van die kinderen waar
vragen, of zorgen zijn op het gebied van opvoeden, ontwikkeling of anderszins. Het idee is
dat de intern begeleider en jeugdverpleegkundige met ouders mee gaan denken. Ieder
vanuit hun eigen expertise. Door de kennis van onderwijs, ontwikkeling en leren in een
gesprek samen te brengen met kennis over gezondheid, ontwikkeling en opvoeding hopen
wij een nog beter passend en liefst preventief aanbod te doen om het kind en de ouders te
ondersteunen.
Heeft u vragen/zorgen rondom uw kind en of uw gezin, dan kunt u dit aangeven aan de
Intern begeleider en zij kan een gesprek inplannen waarbij de Intern begeleider, u en de
jeugdverpleegkundige aanwezig zijn.

Belangrijke data
8 oktober
11 oktober
18 oktober
21 – 25 oktober
29 oktober
31 oktober

IKC informatiemarkt – reis met je kind mee door het IKC
Taaltrip groep 6
Afsluiting Kinderboek week
Studiedag – kinderen vrij!
Herfstvakantie
Start LOVS toetsen groep 8
Luizencontrole

