
 
 

 

Wat is het snel gegaan! De vakantie is weer voorbij 

gevlogen. Het team van De Aquamarijn is vorige week al 

gestart. Een werkweek waarin we veel hebben 

(samen)gewerkt. Waar vorig jaar studiedag vooral in het 

teken stond van samen leren, stond de studiedag van afgelopen donderdag vooral in het 

teken van samen verder bouwen en ontwikkelen aan de kwaliteit van ons onderwijs. 

In de avond zijn we met het gehele IKC team – onderwijs, opvang, welzijn en 

activiteitencentrum – als een eenheid verder gegaan om ons Integraal Kind Centrum verder 

vorm te geven. Een centrum waarbij ons motto: “Leren en ontwikkelen met plezier houdt 

nooit op.” nog meer vorm heeft gekregen.  

Het team kijkt ernaar uit om met de kinderen van start te gaan. Namens het gehele team 

wens ik alle kinderen en natuurlijk ook de ouders een fantastisch schooljaar waarin we 

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

Vergeet je gymkleding niet! 

Dinsdag starten de gymlessen ook weer. Vergeet je gymkleding niet!! 

 Dinsdag  Vrijdag 

8.30 –  9.15 Groep 5 8.30 –  9.10 Groep 5 

9.15 – 10.00 Groep 4 9.10 – 9.50 Groep 4 

10.00 – 10.40 Groep 3a 9.50 – 10.35 Groep 3b 

10.40 – 11.20 Groep 3b 10.35 – 11.20 Groep 3a 

11.45 – 12.30  Groep 8 11.45 – 12.30 Groep 8 

12.30 – 13.15  Groep 7 12.30 – 13.15 Groep 6 

13.15 – 14.00 Groep 6 13.15 – 14.00 Groep 7 
 

 

 

 

 

 



 

De nieuwe elektronische schoolbel 

Kinderen hebben recht op hun onderwijstijd. De onderwijstijd dat 

een kind minimaal moet maken is vastgelegd in de wet. Op De 

Aquamarijn gaan de kinderen van 8.30 uur tot 14.00 uur naar 

school. Hiermee voldoen wij aan de wettelijke eisen en vinden we 

het enorm belangrijk dat de kinderen ook volledig van hun recht 

gebruik kunnen maken en dat onze lessen dus ook strikt om 8.30 

uur starten.  

Vanaf vandaag is de nieuwe elektronische schoolbel in gebruik genomen. Deze schoolbel is 

verbonden met de wereldklok en loopt hierdoor altijd gelijk. De bel geeft een voorsignaal 

om 8.25 uur en een startsignaal om 8.30 uur. Tot 8.30 uur bent u als ouder van harte 

welkom in de klassen, maar bij het startsignaal van 8.30 uur gaan de deuren van de lokalen 

dicht en starten onze lessen. Zorgt u ervoor dat uw kinderen op tijd zijn zodat zij en hun 

klasgenoten ongestoord van hun lessen kunnen genieten.  

Na het startsignaal van 8.30 uur gaan de voordeuren dicht. Ouders en kinderen die na 8.30 

uur nog arriveren moeten aanbellen bij de hoofdingang. Zij worden daar opgevangen door 

een medewerker. De jongere kinderen worden begeleid naar hun groep. U mag als ouder na 

8.30 uur niet meer mee naar binnen.  

Mocht uw kind afwezig zijn door bijvoorbeeld ziekte of later zijn i.v.m. een bezoek aan een 

arts, vergeet u dan niet om dit voor 8.30 uur telefonisch te melden. Alle leerlingen die 

ongeoorloofd absent zijn of te laat komen, worden nauwkeurig geregistreerd. Dit klinkt 

wellicht heel flauw, maar we zijn dit als school gewoonweg wettelijk verplicht. Over 

ongeoorloofd verzuim en te laat komen staan wij in nauw contact met de 

leerplichtambtenaar en kan voor u als ouder vervelende – zelfs financiële - gevolgen hebben.  

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 van u kind 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. ** 

Overgang Mijn School Info/Klasbord naar SchoolPraat-App 

Contact met ouders vinden wij enorm belangrijk. De 

aankomende jaren hebben wij voor de communicatie met 

ouders gebruik gemaakt van het systeem van Mijn School 

Info. Omdat wij in dit systeem een aantal essentiële 

mogelijkheden - zoals het bijvoegen van foto’s – mistten, 

hebben we vorig schooljaar Klasbord als 

communicatiemiddel toegevoegd. De twee systemen 

naast elkaar voldeed hiermee aan de wensen die wij als school op het gebied van 

communicatie hadden, maar was in het gebruikersgemak voor zowel ouders als teamleden 

niet altijd optimaal.   

Daarnaast voldeed Mijn School Info niet meer aan de laatste systeemeisen en hebben de 

aanpassingen om het systeem AVG proof te maken, het systeem minder gebruiksvriendelijk 



 
gemaakt. Reden om op zoek te gaan naar een systeem wat aan alle eisen en wensen 

voldoet. Dit hebben we gevonden in de SchoolPraat App. 

SchoolPraat is een App welke voor elk besturingssysteem verkrijgbaar is in de App store of 

Playstore. Via de App krijgt u doormiddel van pushberichten direct de berichten vanuit de 

school/groep op uw telefoon. U hoeft niet meer apart in te loggen. Daarnaast is de App 

direct een verlenging van onze website en vind u op de App belangrijke informatie over de 

school, kunt u direct vanuit de App telefonisch contact opnemen met de school, vindt u de 

gehele kalender in één overzicht op één van de pagina’s en kunnen de gesprekken via de 

gespreksplanner worden ingepland.  

De aankomende weken wordt u verder geïnformeerd over de voortgang en ontvang u van 

ons een uitleg voor de installatie. Vanaf de herfstvakantie nemen wij SchoolPraat volledig in 

gebruik en zullen Mijn School Info en Klasbord niet meer worden gebruikt. Ik wil u erop 

wijzen dat u als ouder zelf de verantwoordelijkheid draagt dat u de informatie van de 

school ontvangt. Vanzelfsprekend zullen wij er zorg voor dragen dat de overgang zo soepel 

mogelijk verloopt en dat er momenten zijn dat wij u kunnen ondersteunen met de 

installatie.  

Nieuws van Club-O – Ouders samen 

Sinds vorig jaar is er op de Aquamarijn CLUB-O ‘OUDERSSAMEN’ 

(Club-O). Club-O organiseert leuke activiteiten voor u als ouders. 

Club-O 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.  

In het schooljaar 2018-2019 hebben de ouders van school  

1 keer per 2 maanden een kookworkshop georganiseerd. Er wordt dan een gerecht gemaakt 

vanuit schillende landen. Ouders kunnen zich opgeven om samen met elkaar te koken en 

betalen daar een kleine bijdrage voor.  

Elk dinsdagochtend, als de kinderen op school zijn, gaan ouders met elkaar wandelen door 

de wijk. Gezellig kletsen met elkaar en in de natuur zijn. 

Ook dit nieuwe schooljaar zullen er verschillende activiteiten plaatsvinden. Misschien weet u 

zelf ook leuke activiteiten die georganiseerd kunnen worden? 

Op woensdag 11 september van 9.00-10.15 uur is weer de eerste bijeenkomst van Club-O. 

Wees welkom en kom kennismaken met de ouders die al deelnemen aan Club-O. Fijn als er 

nieuwe ouders mee willen doen! 

Deze bijeenkomst zal begeleid worden door Els Siep van Club-O OUDERSSAMEN. 



 

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 Marieke 

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 Marieke is alle dagen 

van de week op school. 

Belangrijke data   

29 augustus   Luizencontrole  

9 - 13 september Startgesprekken 14.30 – 17.00 uur 

   Gezamenlijke startvergadering MR/OR 

13 september  Schoolreis groepen 6,7 en 8 

   Studiedag gymleerkrachten – groepen 3 – 5 geen gym 

19 september  Studiemiddag – 12.00 uur kinderen vrij 

17 – 21 september Startgesprekken  

 


