
 
 

 

Nog een paar dagen en dan is de vakantie alweer voorbij. 

Op maandag 3 september gaan de kinderen weer naar 

school. Het team van de Aquamarijn heeft er dan al de 

eerste werkweek opzitten. Een werkweek waarin we veel 

hebben (samen)gewerkt en tijdens de studiedag van woensdag veel van en met elkaar 

hebben geleerd en afspraken met elkaar hebben gemaakt over wat wij als school belangrijk 

vinden hoe wij vorm geven aan de kwaliteit van ons onderwijs. 

Als extra bijlage vindt u de nieuwe kalender. Met daarin alle belangrijke informatie voor het 

aankomende schooljaar. Deze data vindt u ook terug in de agenda op Mijn School Info. 

Het team kijkt ernaar uit om maandag met de leerlingen van start te gaan. Namens het team 

wens ik alle leerlingen en natuurlijk ook de ouders een prachtig schooljaar waarin we samen 

met u en de kinderen voor veel plezier en prachtige resultaten gaan.  

Maandag gymspullen mee! 

Maandag starten de gymlessen ook weer. Vergeet je gymspullen niet!! 

 Maandag  Vrijdag 

8.30 –  9.15 Groep 3 8.30 – 9.10  Groep 1/2 (om en om) 

9.15 – 10.00 Groep 4 9.10 – 9.55  Groep 3 

10.15 – 11.00 Groep 5 9.55 – 10.40 Groep 4 

11.00 – 11.45  Groep 6 10.40 – 11.25 Groep 5 

12.15 – 13.00  Groep 7 11.45 – 12.30 Groep 6 

13.00 – 14.00 Groep 8 12.30 – 13.15  Groep 7 

  13.15 – 14.00 Groep 8 
 

Bijlessen rekenen  

In oktober zullen wij starten met bijlessen rekenen. Over de inhoud 

van de lessen en de wijze waarop wij de bijlessen vorm gaan geven 

wordt door de leerkrachten druk over nagedacht. De bijlessen 

zullen na schooltijd vanaf 15:00 uur worden gegeven en ook ouders 

zijn welkom om de lessen bij te wonen, zodat u ook thuis uw kind 

op de juiste manier verder met de stof kunt helpen. Binnenkort 

wordt u door de leerkrachten verder geïnformeerd over de 

mogelijkheden.  



 

 

Vergoeding voor vervangen van verbruiksmateriaal 

Op de Aquamarijn vinden wij het belangrijk dat kinderen hun eigen verantwoordelijkheid 

kennen en nemen. Onze materialen, zoals potloden, pennen, linialen en werkboekjes 

worden ieder jaar met zorg uitgezocht en verstrekt aan de leerlingen. Dit gebeurt aan het 

begin van het schooljaar. Helaas komt het nog met enige regelmaat voor dat leerlingen het 

nodig vinden om hun eigen materiaal voor andere doeleinden te gebruiken, met als gevolg 

dat het kapot gaat of kwijt raakt. In zo’n geval moet het betreffende materiaal worden 

vervangen. Dit kost de school geld. Geld waar we het onderwijsgeld niet voor willen en 

kunnen besteden.  

Daarom geldt de schoolafspraak bij moedwillige breuk, dat het kapotte materiaal dient te 

worden vervangen door materiaal van school, zodat er met de juiste materialen blijft 

worden gewerkt. Voor het vervangen dient een vergoeding te worden betaald zoals in 

onderstaand overzicht wordt aangegeven: 

Potlood (kleur en grijs) € 0,20 

Pen € 0,20 

Liniaal  € 1,00 

Werkboekje (kopie) € 0,05 per pagina 

Schrift € 0,50 

 

** Het is niet toegestaan om het schoolmateriaal te vervangen door zelf meegebracht 

materiaal. ** 

Groepsinformatie via Klasbord app  

Het afgelopen jaar was u van de leerkrachten gewend dat u aan het einde van de 

week een weekmemo ontving waarin u op de hoogte werd gehouden van de 

activiteiten binnen de groep en belangrijke mededelingen die de klas aangaan. Het 

doel van deze weekmemo was om uw betrokkenheid verder te bevorderen door u 

dichter bij de klas te brengen. Het aankomende schooljaar zullen wij dit op geheel  

andere wijze doen, namelijk via de Klasbord app. Klasbord maakt de communicatie 

met het thuisfront en leerlingen, nog leuker, makkelijker en niet geheel 

onbelangrijk, veilig!  

Binnenkort ontvangt u van de leerkracht meer informatie. U kunt de app alvast 

downloaden via de bekende app-stores. 



 

 

 

Informatieochtend training Sociale Vaardigheden 

Op 12 september zal er door juf Ilja en juf Sylvia een informatieochtend worden gehouden, 

waarin u wordt geïnformeerd over de training sociale vaardigheden die wij als school zelf 

gaan organiseren. De training sluit aan op de behoeften welke sommige leerlingen nodig 

hebben om onder andere sterker in de maatschappij te staan en zelfstandig de juiste 

beslissingen leert te nemen.  

Club-O – Ouders samen 

CLUB-O ‘OUDERSSAMEN’ brengt ouders met elkaar in contact om 

leuke dingen te doen, ervaringen te delen over opvoeden, iets voor 

elkaar te betekenen en nog veel meer.  

Denk bijvoorbeeld aan: 

 Samen koken en eten; 

 Een speelmaatje zoeken voor je kind; 

 Iemand vinden die wil lezen met je kind; 

 Tips krijgen voor een leuke (sport)club; 

 Iemand vinden om samen leuke dingen mee te doen; 

 …………………… En er is nog veel meer in te vullen op deze lijst! 

Wat gaan we doen? 

Er worden binnenkort twee bijeenkomsten georganiseerd, welke worden begeleid door Els 

Siep vanuit de organisatie van Club-O. Over de data en het tijdstip informeren wij u 

binnenkort.  We starten gezellig met een kopje thee en koffie. Tijdens de eerste bijeenkomst 

zullen we kennismaken met elkaar maken. Daarnaast gaan we samen op zoek naar leuke 

activiteiten die we met elkaar kunnen doen. Ook de mensen die het Activiteitencentrum 

bezoeken zijn uitgenodigd voor de bijeenkomsten.  

Zodra de data bekend zijn, krijgt uw zoon/dochter een uitnodigingskaart van Club-O mee. 

Hierop kunt u  aangeven dat u er zeker bij bent! Deze kaart kunt u op school inleveren bij de 

leerkracht van uw kind of aanmelden via het e-mailadres: info@ouderssamen.club  . 

 



 

 

 

Nieuwe interne vertrouwenspersoon 

Soms overkomen kinderen heel vervelende dingen of gaat iets helemaal mis. Ze hebben 
langdurig ruzie met iemand op school of thuis, ze worden vaak gepest of er gebeuren andere 
dingen waar ze boos of verdrietig van worden. Ze willen graag dat het stopt, maar ze willen 
het ook geheim houden. Ze kunnen in zo’n geval verschillende dingen doen: 
 

 Ze denken er maar steeds aan hoe je dit kunt oplossen; 

 Ze kunnen erover praten met hun ouders, een goede vriend of vriendin; 

 Ze kunnen natuurlijk naar hun eigen juf of meester gaan, die zal altijd proberen ze te 
helpen; 

 Ook kunnen ze bellen met de Kindertelefoon 0800-0432.(kindertelefoon.nl) 
 
Soms werkt dat niet of willen ze dat niet. Dan kunnen ze op school altijd bij juf Sylvia terecht, 

want zij is “intern vertrouwenspersoon”. Zij wil naar ze luisteren en samen met hen naar een 

oplossing zoeken. Ze mogen altijd naar haar toekomen. Juf Sylvia werkt op maandag, 

dinsdag en donderdag.  

Belangrijke data  

3 september  Eerste schooldag  

6 september   Luizencontrole  

12 september  Informatieochtend training Sociale Vaardigheden 

   Gezamenlijke startvergadering MR/OR 

13 september  Studiemiddag (12.00 uur leerlingen vrij) 

17 – 21 september Startgesprekken  



 
 


