ALGEMEEN
De naam van een kostbare, transparante edelsteen,
in kleur variërend van diepgroen naar helder blauw
en van diepblauw tot helder groen.
"We mogen de kinderen laten schitteren,
in al hun mengvormen van veelkleurigheid,
als onze kostbaarheden"
IDENTITEIT
Twaalf verschillende edelstenen (waaronder ook de aquamarijn) op het borstschild van de
Hogepriester symboliseerden de 12 stammen van Israël. Hoe alle stammen onderling ook
verschilden en hun eigen, specifieke kenmerken hadden, ze hoorden allemaal bij Gods volk.
In het bijbelboek Openbaring wordt gesproken over het nieuwe Jeruzalem, gefundeerd en gebouwd
op 12 stenen, waaronder de aquamarijn. We zijn als onderdeel in dit fundament dus van wezenlijk
belang: kostbaar en waardevol. Juist door onderdeel te zijn van het fundament, spreekt God het
volste vertrouwen in ons uit.
VISIE OP KINDEREN
Elke aquamarijn is in aanleg al bijzonder, uniek en onderscheidend.
Vervolgens wordt hij door kenners geslepen tot een kostbare en waardevolle edelsteen met steeds
weer een geheel eigen en unieke schoonheid, uitstraling en schittering
KLEURRIJK EN BIJZONDER
Een aquamarijn kent blauwe en/of groene tinten in een veelheid aan nuances. Van diepgroen tot
helderblauw en van diepblauw tot heldergroen. Juist die veelheid aan mogelijke nuances maakt
iedere aquamarijn uniek en bijzonder.
Het kenmerk van de transparantie verwijst naar onze openheid en transparantie in ons werken en
handelen. We willen verantwoording afleggen van alles wat we doen en ouders meenemen en
betrekken in ontwikkelingen.
KENMERK VAN DE WIJKEN
De blauwe en groene tinten in het logo van de AquaMarijn verwijzen naar het karakter van de twee
wijken waarin onze schoolgebouwen staan. Het groene buitengebiedkarakter van Gravenburg en
het blauwe, waterrijke karakter van Reitdiep.
BIJZONDERE KENMERKEN
Het al aanwezige Aquamarijnpad in Gravenburg begint naast de school en leidt in de richting van
Reitdiep, als een soort van verbinding tussen twee locaties.
Als edelsteen verwijst de aquamarijn ook naar de woonwijk waar de school (Hoeksteen) ooit is
gestart (straten vernoemd naar edelstenen).

