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Groningen, 26 april 2012
Aan alle ouders/verzorgers van cbs AquaMarijn
Met verbijstering hebben we op cbs AquaMarijn het bericht ontvangen dat bij een verkeersongeluk
één van onze leerlingen, Isa Jasper uit groep 8b, is omgekomen.
We voelen ons diep teneergeslagen en kunnen nauwelijks beseffen dat we definitief afscheid
moeten nemen van deze vrolijke en opgewekte leerling.
Op de weg terug naar huis, na haar sporttraining, is Isa door een bus aangereden en korte tijd later
overleden. Het is niet te bevatten dat deze zo mooi begonnen woensdag zo triest moest aflopen.
Onze gedachten gaan uit naar Isa's ouders en haar broer Stan, oud-leerling van onze school.
In al hun verdriet bidden we hen de troost en kracht toe om alles te verwerken. We beseffen ons
terdege dat dit een heel erg moeilijk proces gaat worden. Zo'n jong meisje, in de kracht van haar
leven en vol mooie toekomstplannen, weggerukt uit het leven. Dat doet zeer en zal voor altijd een
diep litteken achter laten. Er zullen onbeantwoorde vragen blijven en dat maakt het juist extra
moeilijk.
Als basisschool voelen we ons verbonden in dit grote verdriet en willen we waar mogelijk tot steun
zijn. Met de ouders zullen we daarover nadere afspraken maken.
Vanmorgen zijn alle klasgenoten in de groepen 8 opgevangen en is er verdriet gedeeld, er is
gehuild maar ook zijn er persoonlijke verhalen en herinneringen opgeschreven, zijn er gedichten
en werkstukken gemaakt. Er zijn verhalen gedeeld. Verhalen die vertellen over een vrolijke en
spontane meid met oog voor iedereen. We hebben vastgesteld dat het een voorrecht was om Isa
als klasgenootje en vriendin te hebben mogen kennen.
Heel veel ouders waren vanmorgen op school aanwezig om samen de knagende gevoelens van
verdriet en onmacht te delen. Veel waarom-vragen waarop door niemand een antwoord is te
geven. Het is goed te ervaren dat we als basisschool een gemeenschap mogen vormen waarin we
ook elkaars verdriet willen delen en een kring willen vormen rondom de nabestaanden.
In de hal op de 1e verdieping (ingang via de sluis) is een herinneringstafel ingericht. Ook ligt hier
het condoleanceregister dat door u kan worden getekend. Omdat de meivakantie overmorgen al
begint kunnen we deze gelegenheid, helaas, alleen morgen nog bieden.
Wanneer er meer informatie bekend is willen we u als ouders/verzorgers (en leerlingen) zo
spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Dit kan in verband met de aanstaande meivakantie alleen
via een digitale nieuwsbrief. We vragen daarom met klem u zich hiervoor aan te melden via onze
website www.cbsaquamarijn.nl. Onder de button Nieuwsbrieven vindt u in de linkerkolom de knop
om u aan te melden. (Indien u zich eerder al heeft aangemeld, hoeft dit niet opnieuw.)
We willen iedereen bedanken voor de vele blijken van medeleven. Het is goed te weten dat we
elkaar tot steun willen zijn in deze onbegrijpelijke en onwerkelijke situatie.
Namens personeel en directie cbs AquaMarijn,
Jos Groenewold

